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गोमिलगृद्धसृत्म्। 

महामषहोपाध्यायगोचन्द्रकान्ततकांलद्यर- 

क्रतभाष्यसदहितम् | 

तेनैव परिभोधितं परिवरसिंतं परित्यक्तं परिषरित्च। 

( दिनौयभागरूपम् दित्ौयमंस्करणम् . ) 

श्रोल्रौ 

वङ्टेगोयासियातिकसोसाश्त्याख्यसमाजानामनुमल्या 

व्ययेन च + 

नै (0.4 
कलिकाताराजधान्यां 

नं २७, घोषैम्सेन- सद्ययन्् 

मुद्रितम् । 

॥ याका; १८३२० ॥ 





गे भिलौयें 
गद्रहन्रम्| 

` न्या @ कक 

ब्रतीयप्रपादके प्रथमा खुर्डिका। 
न ८ ^ ण ~ ५५५ 

ॐ नसम, सामवेदाय । 

एवन्तावत् हितीयै प्रपाठके गिष्यजिन्नासामुरोधादिवाहभषा- 

हितः सूत्रयित्वा गभीधानादय् पनयनान्तः संस्कारकलापः सूद्रितः । 

अथेदानीमुपनयनाग्तसंस्कारसंस्तेन ब्रह्मचारिणा गुरौ वसता 

साङ्गो वेदोऽधिगन्तव्यः। तथाच मनुः । 

'"क्तोपनयनघ्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 

बरह्मणो ग्रहणचचैव क्रमेण विधिपूवकम्” । 

दति । 

““प्रनेन क्रमयोगेन संस्छतासा दिजः शनेः । 

गुरौ वसन् सञ्धिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकन्तपः" । 

श्ति च । तथा चोक्षम्। “संस्कारस्य तदथत्वादिष्या 0 पुरष- 

श्ुतिः"”-इति। भरतस्तस्य प्रतिपिपादयिषया तावदिदसु+करमते, -- 
4 4 

अथातः पोडगओे वष गोदानम् ॥ १॥ 

प्रथ-शब्दः पूवं प्रतजकाकालानुकर्पणा्थः। प्रय -जभ्नकाला- 

दारभ्य घोडे वर्षे गोदानम्, न पुनरानन्तययादुपनयनकालत्- 

(0८4. {0/4 (र 7 #व = 54/१४, = {064 ८८. 4. 
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इति । प्रधवा। “ग्भादिसष््या वर्षाणाम्" इति सूत्रालशद्- 

गभकाल एवाधशब्देन पंरामृश्यते.। तेनो पनयनवदिदमपि गभा- 

वधि गणनर्यव षोशे वे स्यात् । शतियादेः कालविेषद्योत- 

मार्धौ वा भ्रधशब्टो वणनीयः। कथन्नाम ? ब्राह्मणस्य षोष्शे 

वपे गोदानम् , सत्रियस दाविंशे , वैश्यस्य चतुखिंपे ,- षति । 

तघाच मनोः स्मरणम् । 

“कथामत ¦ षोडशे वे ब्राह्मणस्य विधीयते । 

राजन्धवन्धोदविंशे वेश्यस्य दयधिक्षे ततः" । 

बति । भसःशब्दो खथ: । यस्मात् ,-- ` 

““योऽमधोत्य हिजो वेदमग्त कुरते खमम्। 

स जोवन्रेव शूद्रलमाश गच्छति सान्वयः": । 

दत्येवमादिस्मरणाद् वेदाध्ययनमवश्यं कत्तव्यम् । यस्माच्च ,- 

“तपो विशप्ैविविषव्रतै् विधिररेशितैः। 

वेदः क्षत्स्रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो हिजंना"? । 

द्त्यादिवचनाद् त्रताचरगपूव कलं तदध्ययनस्य । भरतः एतस्मात 

कारणात् , षोडशे वपं गोदानं नाम व्रतं कर्तव्यम् । गावः केशाः 

दौयन्ते शण्ट्यन्तेऽख्ितरिति गोदानमितिव्रेतस्यै नामधेयम् । ततश, 

दूतः पूवसुपासस्यो पनयनव्रतस्यामवधिः--शत्यवगम्यते । एवश्च , 

ब्राह्मणस्याष्टवापि कसुपनयनव्रतं भवति, प्षत्रियस्यैकाटशवापिकीम्, 

वेश्यस्य दादंगवोरधिंकम् ,-- इति सिथ्ाति। 
€ + । ४ 

“श्रह्मवञ्चसकामस्य काय्य विप्रस्य पश्चमे । 

दाज्नो वलाधिंनः षषे ३ श्यस्येहार्थिनोऽटमै? । 



+ शप्र, पल] शृषधदः भम् । श 
. . क 

दूत्रेतदधिं्च यत्ते ब्राह्म णख्येकादशवािकम्, तस्तिववेशष्डयोश 

घोषटशवापिंकसुपनयन व्रतम् । उपनयनकालातिपराके तु स्ने 

्युनतरमपि, - शत्यवगन्सव्छम् । ्धुनलरपचचेऽप्यकलोऽष्टो दिनानि 

तत् करणीयम् । तथाच गद्यासङ्हः 4 

.समामासा श्रष्ोरातासतल्या ब्राह्मणएचोदिताः । 

श्ामितमष्टमिर्वक्रेः कायं मासैदिनेख वा । 

दति । सावित्रसुपनयनतव्रतम् । तदानोमेव साविगौप्रषचनघ्योपद्- 

शात् । तथाच पुरषगशक्तिशौोलदेशकालवयोऽवस्था विशेषेण काल- 

व्यवखा प्रतिपत्त्या । | 

श्न्ये लाह; । यतः.नाचरिथन्तं संवस्सरमुपनयेत्- इति संव- 

सरमाचरव्रताचरणस्या्न्तमावश्यकरतं सूत्रवि्यति, भरतः कारणात् 

संवत तेल चरणात् परमव्वागप षोड़गादर्जात्, पोडगवर्षा- 

चनोतस्य च संवत्सए््रतचरणानुरोधात् परतोऽपि पोडशाहषात् 

गोदानं कर्ब्यम् । तस्नाब्रायमवश्यं कालनियमः ,-- षोडशे वुं 

 गोदानम्-ष्ति। एवं क्षत्रियवेश्यधोग्यपि द्रट्यम्-दइति । . 

तदसङ्गतम् । पूर्वादाषहतण्टष्यासंग्रहविरोधात्। नाचरिष्यनत 

संवस्छरमुपनयेत्'-- इति गोदानादित्रतविषयमिति तत्रव, 

व्यामः । | 

तत्र॒ तावदु पनयनन्रतं साविव्रया भ्रध्ययनाधं वित्रं सहप्रवचन- 

शयाख्यायते। उपनयनव्रतसमकालमेव साविश्रौप्रवचनो पदेशात् । 

मोदानादीनि त्र्ानि देववर्कादीनां बैदानामध्ययनार्थानि भनु- 

^ प्रववनोयानि चोच्यन्ते । अमीषां व्रतानां पब्रादेव तसहेदभागानीै 
बी 
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प्रवचनस्मोपदेशात् । गुरुषैतावता कालेन ब्रह्मचारिणं भीचाधा- 

दाटिकं शिक्षयेत् तथाच मनुः । 

"“उथनौय गुर: गिष्यं भिच्येश्छो चमादितः । 

भ्ाचारमणिकायश्च सत्योपासमभेवच” । 

इति ॥०॥१॥०॥ 

खडाकरणोन केशान्तकरणं व्यय्द्यातम् ॥ २॥ 

मोदानव्रते यत् केणान्तकरणं केशानामन्तकरणं विनाशकरणं 
केदनमिव्येतत् । तत् चुडाकरणेन पूर्वोक्तेन व्याख्यातं कथितम्- 

बति केशणान्तकरणे चुडाकरणधर्ममा भ्रतिदिश्यन्ते। तेनात्रापि 
शिरोऽभितः पश्चाहवागक्षेशानां कपुश्णिकाकपुच्छलाख्यानां चुडा- 

करणोक्षरोत्या छेदनं कसंव्यम्। एवश्चोपनयनव्रतान्ते ब्रह्म 

चारिणः कियन्तमपि कालं वपन न कर्षव्यम्, भन्धधा 
पिष्बलोभिः सष कपुणणिकाकपुच्छलग्रहणच्छेदनादि कततुमथक्ं 

ष्यात् । तथाच कमप्रदीपः। 

“वपने नास्य कन्तव्यमर्व्वाक् गोदानिकादतात् । 

व्रतिनो वक्रं यावत् षण्मासानिति गौतमः" । 

बति ॥०॥२॥०॥ 

समस्तचङाकरणधन्मातिरेभे प्राते 

, विशेषो ऽभिधोयते ,- 

बरह्मचारौ केशान्तान् कारयते ॥ ३॥ 
बरह्मशारो खयमेव केथान्ताम् कारयते म माता। कथन्राम ! 



[शप्र \ ख. | ग्द्यक्षम्। ४ 

चैाकरये तावत् माता कुमारमह्ं छल्यो पविशति , तथागतश्च 

तमन्यः संस्करोति । केपन्तकरशे तु नब्रह्मचारौ मातुरक्गतो 

भवति । भ्रक्ञमारल्वे नायुक्षतवात् । गुरकुले चेदानौमस्यावस्था- 

नात्। स खुखछयं स्वयमेव कारये न मातैत्ययम्थः । 

एवंवा- * 

चुङकरणे कुशलोकारयन्ति- इति यहवचनाद् वापनभ्- 
रनियम उक्षः । केणान्तकरणि तु ब्रह्मचारिणः खयमेव वापन- 

क्रिया निवम्यते॥०॥२॥०॥ 

भयञ्च विशेषः ,- 

सर्व्वाण्यषलोमानि सणहारयते ॥ ४ ॥ 

संहारो विनाशोवपनमित्यनथान्तरम् । ऋञ्घन्यत् ॥ ०॥ ४ ॥ ° ॥ 

भ्रयमपि विगेषः,- 

गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्य ॥ ५ ॥ 

. भिथुनं स्नोपंसो॥०॥५॥०॥ 

अश्वमिधुनं ्षचरियद्य ॥ ६ ॥ 

दसिणा ॥ ०॥६॥०॥ 

पविमिधुनं वेश्य ॥ ७ ॥ 
दसिणा-दव्येव । ग्रविमषः॥०॥७॥०॥ 

` गीरवेव सव्वंषाम् ॥ ८॥ 
, यथोक्ञटन्सिणाया भला गौरेव वा सवषां ब्राह्मणदोनां 
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शिशा भवति । दि चेयमावायस्येव न ब्रह्मणः . क्रस्मात् १ 

होवोपनयनकेशान्तकरणादिकर्रपदे्ात् । कचमूख्यताशाख्याः । 

ष्यति चाचायः, ““पाज्छादयेह रमिलके"- ति । “श्राच्राद- 

सका वाचं विद्धजेत,- क्रं ददामोति , मोमिध॒नं दक्तिणा”-- 

दूति र््यान्तरे चाचायायैव केशान्सकरणदक्तिणादानावगतैः। 

बरह्मणस पूगंपाव्रादिका "दक्षिणा स्यात् । भिक्लोरपि ब्रह्मचारिणः 

प्रावर्णादिषङ्नोमिथुनादेनास्नन्मवः--द्तिदरटेव्यम् ॥ ०॥८॥ ०}. 
भयमप्यपरयो विप्रिषः ,- 

अजः केशप्रतिग्राहाय॥< १) 

क्ेणाम् यः प्रतिषह्वाति वपनाथम्, स खर्वय कैशप्रतिग्राष्ो- 
वपनकं्चां नापितो भण्यते । तश्रै कञ्मूल्मजो देयः । पवद 
भरव ब्रोष्ादिपावक्षसरासादनं न स्थात्, तेषां मूष्यार्धलात् 
दह च मूष्यान्रस्योपटेशात् । ब्रत मोदानव्रताङ्गस्य केशान्त 

करणकर्मणः परिसमापिः॥०॥९॥ ०॥ 

लाघदाथेमिदानीं गोदानादौनां सब्वंषाभेव व्रतानां साधारणां, 
परिभाषां वक्ष मारभते,-- 

उपनयनैनेवोपनयनं व्याद्यातम् ॥ १० ॥ 

उपरनयनेनेव ` पूव्वक्ेन उपनयनं गोदानादिव्रताङ्ः व्याख्यातं 

कथितम् ॥०॥१०॥०॥ 

ततापि कञ्िदिशेषमाइ ,- 



` [इप, १. ] रय म् । | * 

न विडाहतं वासी नियुक्षम् ॥ ११॥ 

षह गोदानादित्रताङ्कोपनयने पुमरहतं वासो मन नियुक्तं न निय. 

मितम्- शति नियमे प्राते भनियमशरो्यते। तैन पूर्वस्िचप- 
-मयनेऽइतस्य वाससो नियमोऽवगम्यते ॥ ०॥ ११॥ °॥ 

नालङ्ारः ॥ १२॥ 

दष नियुक्तः ॥०॥१२॥ °॥ न 

ना चरिष्यन्त संवत्स॒रमुपनयेत् ॥ १३॥ 

संवत्मरम्पि यो न व्रतं चरिष्यति तं नोपनयेदित्याचाथस्यायं 

नियमशोद्यते। ब्रह्मचारिणोऽप्यधात्रियमः सिष्यति। स खयं 

नियमो गोदानिकपएवोपनयने स्यात् । कुतः १ भ्रठेवोपरेशात्। 

तमात् संवससरमपि व्रतंयो न चर्चति, तस्यापि प्राचीनसुप- 

नयनं भवति । 

शरन्ये ताडः । प्रकरणादेवैतस्ितरु पनयने प्रापे पुनसुपनयनग्रहणं 

सामान्यार्थम्। तस्मात् प्राचौनेऽप्यु पनयनेऽयं नियमः । तैन यस्यापि 

षोड वषे उपनयनं , तस्यापि संव॑स्षरव्रतचरणात् परस उपरिष्टा- 

दपि षोडशादर्षाहोदानं स्यात्, नतु षोडणषएव वघ- षति बोह- 

व्यम्। परतो वच्यमाणा प्रणि धम्म: सामान्धगोचरा एव--इईंति | 

नैतदेवम् । 'उपनयेत्ः--श्त्यनुक्षो वाक्याधंस्यैवाघटनात् । भ्रन्यधा- 

भिधाने चाचच्यस्य निषेधस्यालामात् । अरतिक्रम्याभिघानाश्च। 

खमा मासा अ्रहोराताः--द्थुदाष्तचछश्चासङ्गहवचनेन प्राचौने 

ठ्पनयने विगेषस्याभिधानाच्च तवेत प्रहस्त : । सोऽयमुपनयति; 
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सहितं मोदानिक्ादिकशरवो पनयनमभिधत्ते न प्राचीनमिति । 

व्यक्तिवचन: खल्यम् । व्यक्तिवचनानाञ्च सब्रिहितध्यक्गिपरत- 

मानेयौन्याये सिशान्तिढम्। तत् कुत एवानेन सामन्यपरिग्रहः 

श्यते वक्तुम् । परतो वच्यमाणानामारेथानां यथा प्राचीनेऽध्य- 
पनयनेऽभिनिवेयः , तथाऽभिहितमस्माभिः ,~ वार्चश्चास्यै देषः 
प्रयच्छन् वाचयति'--ष्ल्यतर । परतवैतदच्छामः ॥ ° ॥ १३॥ + ॥ 

वा्चशचाे दण्डं प्रयच्छन्नादिशति ॥ १४॥ 

ऋलुरचराधः। दण्डः प्रयच्छन् -दूयनुद्ते क्रमार्थम् । कथ 

माम? दण्ड प्रकपरेण यच्छृत्रेवादिशति, न "तु विलम्बेत- 

श्त्यधः । दण्डमन्धवाचनात् परतः खलादेशा बोषव्याः । कुतः १ 

परशब्दखरसात्। दण्ड' प्रयश्छत्निलेताव्तेव निर्ववार गुरकर्शं 

निदेशखामान्यात् पूर्वोक्स्मारणाधम् । तेन प्राचोनेऽप्यु पनयनै 
दण्ड्रदानात् परममौ अ्रदेणा भवन्ति। तमात् सामाग्ध- 

धर्ममलममोषामिति सिषम् ॥ ० ॥ १४॥ ° ॥ 

त खलष।देशाः दादशभिः सूतेरभिधोयन्ते ,- 

भरा वचार्ययाधोनो भवान्यतराधम् चरणात् ॥ १५ ॥ 
भ्रषोनो निघ्न भ्रायत्तः- शयन्धानरम्। भ्रधरचरादन्धवा- 
चायखयाधौनो मव । भधनसयुकषमावाथव्यारेणमपि माकार्ष 
रिर्थः ॥ ° ॥ १५॥ °॥ 

क्रोधारते वल्ल ॥ १६॥ 
ऋल्वयं सूत्रम् ॥ , । १६॥ ॥ , ॥ 



(३.१ .]. गद्यसचम्। | 

१ 

मेथुनम् ॥ १७.॥ 
वञ्नय-ष्तौदमितः प्रथतिसर्व्वतानुषद्नीयम् । मेथुनं व्यवायः 

सश्ववश्त्यनर्थान्तरम् ॥ ० ॥ १७॥ ०॥ ` 
, 

उपरि शय्याम् ॥ १८॥ 

उपरि शय्याम् भाचाय्यश्ग्याया उञ्चतगां शय्यां वर्ष्य । तथाच 

मनुः । 

“नो चं शय्यासनश्चास्य सव्वदा गुरसविधौ'" । 

ष्ति। द्वंवा - 

उपरि खट्वादौ श्यां वल्नंय । तदनेनाघोभूमाषैव शय्या कर्ष. 

वयेत्युपदिशति । तदप्याह मनुः । 

““परनीन्धृनं मैकचयामधःशय्यां गुरोहितम् । 

भा समावन्तनात् कुात् क्रतोपनयनो दिजः" । 

दूति ॥०॥ १८॥ ०॥ 

कौ श्ोलवगस्याघ्ननानि ॥ १६ ॥ 
कोशोलवं ढरयगौतवादिज्रम्। गन्धो ृष्टोमलयजः । अश्ननम- 

हणो हीयते । एतानि वव्नय । तथाच मनुः । 

अ्भ्यद्गमच्तन्चाच्णोर्पानच्छतधारणम् । 

कामं क्रोधञ्च लोभव्च नत्तनं गौतवादनम्”' । . 

्ति॥०॥ १६ ॥ °॥ 

सानम् ॥ २०॥ 
वञ्चय । सुखा्धस्लानस्यायं प्रतिषेधो न वेध्य । तन वेधन्नानं 
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करतवयमेव । तथाच सूनान्तरम्। “नासु स्ञाधमोनः ̀  श्नात्” 

-द्ति। “कालहयथमभिषिकाग्निकायकरणम्”-षति चवमादि। 

च्छति चाचायया न्न्यिधर्ेषु ,--“उदकोपस्यग्रनप्रातरभिवादाः” 

-ष्ति। श्रवा! | स्रामे गाजोखादनादिकमेवानेन निषिध्यते 

नतु ख्ञानञिति बोव्यम्। कुतः? श्रष्तु दर्डवद्मस्लनम्'- 

बरूति सूबान्तरात्। तथाच कन्प्रदौपः। 

“म गाभोत्ारनं ु्यादनापदि कथञ्चन । 

जलक्रो डामलष्कारं व्रतो दण्डड्वाङ्जवेत्"' । 

षूति॥०॥२०॥ ०॥ 

भ्रवलेखनदन्तप्र्ालनपाटृप्र्तालनानि॥ २१॥ 

वञ्जय । भ्वलेखनं कङ्कतिकादिना भिरमः , भूभेव्वा निष््रयो- 

लनम् दन्तप्रच्चालनं दन्तानां प्रकषण क्षालनं दन्तधावनं- 

पवरकाष्ठादिना दन्तघरषणमिव्येतत् । पादप्रक्षालनम् - उदत्तन- 

पूर्व्मकं सुखायं यत् क्रियते । पादेन वा पादस्य प्रक्षालनं वणनीयम्। | 

पपादेन नाक्रमेत् पादम्"- षति सरणात् ॥०॥२१॥।०॥ 

 स्ुर्द्यम् ॥ २२॥ 

वर्जय । पाल्िकोऽयं क्षरक्तत्यप्रतिषेधो बोडव्यः। कुतः ? 

 “सश्रिख' वपनं कायमाल्लानाद्रद्चचारिणाम् । 

श्र शवीरविमोत्ताथं व्रह्मचय्यं न चेडबेत्” । 

इति षम्प्ररोपे सशिखवपनस्योपदेशात् । 
“वपनं नास्य कत्त व्यमर्व्वाक् गोदानिकाद्तात् । 

व्रतिमोवत्सरं यावत् षण्मासानिति गोतमः" । 
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शतिः च `वपनावगतेः। स खल्षथमाषायस्याखष्टोऽभिप्रायः 

परिभिष्टज्ञता स्पष्टीक्लतः। तधाच गोतमसूवम् । मुष्डजटिस- 

चिखाजटाख'?-इ्ति। मनुरपि स्मरति । , 

"सुगो वा जटिलो वा स्यादथवा घ्याच्छिखानटः' । 

ब्रति । प्रधवा । शुरजलस्यप्रतिषेधाश्मण्डनविधानाच्च सुरन क्त - 

व्यमेव , तदन्यत् शुरक्षत्यम् ्ङ्रलोमसंहारादिकं न कर्तव्य 

मित्ययं सूतराथः । भन्ये त्वाद्ुः। सषुरकम्धरप्रतिषेधासख्मरडनविधा- 

नाच क्तख मुण्डनं युक्षम् ,-षति॥०॥२२॥ ° ॥ 

 मधमा५से॥ २३॥ 

वस्य ॥ ०॥२२॥ ° ॥ 

गोयुक्तारोहणम् ॥ २४ ॥ 

मोयुकतस्य शकटादेतारोहणं वञ्जय ॥ ° ॥ २४ ॥ ° ॥ 

अन्तर््राम उप्रानहार्धारणम् ॥ २५॥ 

अन्तःशब्टो मध्यवचनः। भन्तर््रामे ग्राममध्ये , उपानहौ प्रसिहे, 

तयोर्घारणं वञ्जय। ग्राममध्ये उपानहारणं माकार्षारित्यधैः 

# ० ॥२५॥ ०॥ 

ब्ुतवाद्रह्चारिधन्धाणां प्रत्येकमुपदेये ग्रन्यगोरवं मन्धमोनः 

खण्वा चार्या लाघवाचमिदसुपदिशति ,-- 

खयमिन्द्रियमोचनमिति ॥ २६ ॥ 

स्वथमालना कामतः - इत्येतत् । शद्दरियमोचनम्। शृट्द्रियाणि 
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्ोत्रादौन्ेकादग प्रसिष्ानि। तैषां मोचनं मोक्षणं प्रतिषि 

सखगोचरकश्मसखनिवारणवुश्रया प्रवर्तनम्--इति यावस्। तत् वर्जय । 

तदनेनेतदुक्तं भवति, नावचार्यनिन्दां शृणयात्ः-इति प्रति- 

पिष्ो ब्रह्मचारौ न केवलं तामेव कामतो न गृणुशरात्, श्रपितु 

यत्र तत्श्रवणमेव न स्यात् तत्र निषटेत् । तथाच मनुः । 

“गुरोयतर परीवादो निन्दा वाऽपि परव्तते। 

कणं त्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः? । 

इति एवं चक्ुरादीन्यपि परसीप्रेलणाद्यधं प्रहसामि निवतं 

येत् । सदप्याषह स एव । 

“खयुतख्च जनवादश्च परिवादं तथाऽदरतम् । 

स्तोणाश्च प्रत्तणालम्मसुपघातं परस्य च" । 

ब्ति। एवंवा,- 

खयमिद्दियमोचनं कामतो रेतःस्छन्दनं व्ण य । यदपि ,- 

“खप्रे सिजा ब्रह्मचारो दिजः शुक्रमकामतः । 
श्ञलाऽकंमच्यिला तिः पुनन मिवयचं जपेत्” । 

दत्यकामतोऽपि रेतःस्कन्दनं मनुना निषिम् । तयाप्येनद्धि. 
कदोषकरं त्रतहानिकरं वा वयनीयम्। यस्याकमनुरेवाह। 

“एकः शयौत सवत्र न रेतः खन्दयेत् क्षचित्। 
कामारि खन्दयन् रेतो हिनस्ि व्रतमामनः” । 

इति । इतिकरणमादेशपरिसमाघ्य्थम् ॥ ० ॥ २९ ॥ ° ॥ 
द्दानोमन्धानपि ब्रतधगमातुपदि्ति, -- 
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मेखलाधारणभेत्तचय्धदृण्डधारण स मिदाघानो- 

दकोपस्यशनप्रातरभिवाद्ा इयते निलयधर्ख्माः ॥२७॥ 

पिखलायाः--विग्ेषानु पदेशात् पूर्न्वालललक्षणाया धारणम् । तथाच 

मतुः । ६ 

“यत् यस्य विदितं चम यत् सूर्या च मेखला। 

यो दण्ो यच्च॒ वसनं तस्षदश्य व्रतेष्वपि. । 

ति। मेसचय्यं मेचचरणम्-- वेदयन्नादिमतां ग््टेषु। भ्त 

चथ्था-इति प्राटे व्यक्न एवाथंः। तदाह मनुः । 

“वे दयज्नंररीनानां प्रणस्तानां सखकन्भसु । 

ब्रह्म चा्याइरे ड सं ग्टहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् । 

गुरोः कुले न भिचेत न प्नातिकुलबन्धुषु । 

पामे वन्यगीहानां पूवं पूवं विवन्लयेत् । 
सबं वाऽपि चरेद्ामं पूर्वीक्तानामसश्चवे। 

नियम्य प्रयतोवाचमभि शस्तासु वज्येत्” । 

इति । तस्मात्, भ्रत्रापि पूर्वाक्ञोपनयनवस्षत्रखस्येव ब्रह्मचारिणो 

सैचचर्थ्या न स्थानान्तरं गतश्य-्त्यसङ्गतं वचनम् । दण्डधारणं 

दण्डस्य पूर्वीक्चलक्षणस्य धारणम् । समिदाधानमधस्ताद्ाख्या- 

लम्। उदकोपस्य्नं खानम् । तश्च सायंप्रातदण्डवदाङ्चवनम् । 

व्यति चाचार्यः “तेषु सायं प्रातसदकोपस्प्रथनम्'”-- दति । 

काव्यायनोऽप्याह । 'व्रतौ दण्डदवाग्रवेत्""- षति । प्रातरभिवादः 

पादग्रहणं गुरोरिलतत्। तच ,- 
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“व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहणं गुरोः 

सव्येन सव्यः स््टव्यो द्चिपेनतु दक्षिणः” | 

बति। 

“ख्सानाभ्याख्च शसताम्यां पादावस्य सद् स्पृेत् । 

दच्तिणं दक्षिणेनैव सव्यं सव्येन पौडयेत्" । 

दति चैवमादिष्पल्न्तरोक्तप्रकारेण करणौयम्। भनिवादनः 

अिधिरपि मनुज एवाद्ररणिधः; । यथा मनुः । 

“प्रभिवादात् परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन् । 

्रसोनामाहमस्मीति खं नाम परिकीत्तयेत्” । 

दति। 

“भोः शब्द् कौ्तयेदन्ते खस्य नाम्नोऽभिवादने । 

माननां खरूपभावो हि मोभाव ऋषिभिः सतः” । 

इति च। ज्येष्ठमभिवादयन् विप्रः अभिवादात्-पादग्रहणात् 

परम. श्रमुकनामारमस्मि - शति खं नाम कौत्तयेत्, भ्रन्तेच 

भोःशब्ट्म् - दूति वचनयोरधः । तेन पादग्रहणानन्तरं श्रसुक- 

नामाहमस्मि मोः- इति कथयेत् । यच्च ,- भ्रभिवादये श्रमुक 

शनाहमसि भोः - इव्यव श्रभिवादनं कक्तव्यम्- षति रघु- 
नन्दनादौनां मतम् । तदसङ्गतम् प्रभिवादये-इ्यक्ञेखे प्रमाणा- 

भावात् । श्रभिवाटात् परम्ः- इत्यादिना पाद्ग्रहणादनन्सरमेव 

नामकौ्ष'नस्योपरेणाश्च । यदपि, प्रभिषादात् परम्- श्यस्य 

प्रभिवादये- इति शब्टोश्ारणात् परम् -ष्ति व्याख्यानम् । 
तदृष्यसक्लम. । प्रमाणाभावात् । लक्षणाप्रसङ्गाच्च। युतिलक्षणा- 



[शष्र, ९ख.| ग्श्यदखन्रम्। १६ 

विधये च सुति ज्यायसौमवोचाम । सा खखियं वणंना व्याख्या- 

तृणामेव यद्च्छापरिकल्यिता भवेत्, नतु मुनेरनुमता। मुनिः 

वचनद्योपर्ध्य यदृच्छया परिकल्पभं, तेषामरप्यनुचितमेव। 

““पसावहनश्मोः -- इत्याकनोनामादिशेत्”-- शतयेवमादिसमृत्यन्तर 

व्वपि पभिवादनवाष्ये, श्रभिवादये--ष्ति पदप्रयोगो नानु 

शिष्यतै। सितात्तरादौपकलिकादिष्वपि भंभिवादये- षति प्रयोगो- 

न दृश्यत । । द 

प्रभिवादयन्- षति तु वत्ंमानसामौप्ये वत्त मानवदुप- 

देथ । - एतच्च भवताऽपि वाच्यम । रहैत्वयं वा श्रता वनोयः। 

संतश्चामिवादनस्य नामक नहेतुत्ववचनात् हेतो पूर्ववत्तिलनि- 

यमात् भ्रभिवादात् परमिय ख्ाखदुक्तमेव व्या स्यानमादरणौयम. । 

धच नोतमसूत्रम्-- ““खनाम प्रोद्यायमहमित्यभिवादोऽत्रसम- 

वाये” दूति । ̀  तदन्नाभिवादन विषयत्वादेव न प्राप्नाभिवादन- 

विषयम. | भ्रतएव मनुनाऽपि,-- 

“नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते। 

तान् प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात् ख्यः सवास्तयैवच' । 

दत्यन्नाभिवारे भोःशष्टो नाभिहितः। ततश्च श्रमुकोऽयमहम्- 

दूलन्नाभिवादनप्रयोगः । ददं गौतमसूत्र कंचित् कस्पनाकुणले- 

राकुलोक्लत्य पठितम्-- "खनाम प्रोच्याहमभिवादये शइत्यभिव- 

हेत् इति । तदनाकरम् । | 

य्चापरमुक्तम् -समनुत्रचने नामशव्दष्य नामविरेषाधलात् 

प्रभिवादनवाक्ये नामगब्दोक्षैखोऽप्रमाणः- ति । तदप्यवुक्षम् । 
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खं नाम--ष्ति नामशब्दस्य नामविगषाथलेऽपि, भ्रसौनामाहम्-- 

दूति मामशब्दस्यानन्यप्रयोजनत्वात् । अन्यथा नामशब्ट्स्य दिस 

श(रणानुपपन्षेः। करटतखाभिघानात् । भरसौनामाहमसि-- 

दूति--एवं स्वं नाम कौ्तयेत्-- षति करठत एव नामश्ब्दस्या- 

प्यलेखोऽनुिष्यते । तस्मान्न किखिदटेतत् । रलम तिप्रसङ्गन । 

` शव्रेषमिदानीं षणंयामहे। एते मेखताधारणादयोऽभि- 

वादान्ताः निलय - अषरहरनुषेयाः--ष्त्यधः। धर्यमपदो- 

पादानाश्च त्रत्येवैते नित्यधन््राः न पुनर्यावजनोवमनुष्टेयाः-- 

दूत्यवगस्यते । इतिकरणादन्येऽपि,-- 

“नियं ख्रात्वा शएविः कुर्व्यादेवपि पिढतपणम्”' । 

इत्येवमादयः सखत्यन्तरोक्ता धम्म; संग्णद्रन्ते ॥ ०॥२७॥ ° ॥ 

कानि. पुनस्तानि व्रतानि येषां गोदानप्रषष्गेनायं साधारणधर्म 

परेणः १ कियन्तश्च कालं कसव्यानि १ उच्यते" 

गोदानिकत्रातिकादिखयत्रतौ पनिषदज्येष्ठसामिकाः 

संवत्सरः ॥ २८ ॥ 

ऋजरक्षरार्थः। ननु 'नाचरिश्न्तं संवतरमुपनयेत्--दव्यनेन् 
गतार्थत्वात् किमर्थमत्र मोदानय्रहणम. ? टशान्ताथेम्--श्नि 

ब्रूमः। कथन्नाम ? यथा गोदानिके व्रतादेशादि , तधा एतेष्वपि 

स्यात् इति । भ्रधवा । नाचरिष्यन्तम्-- इत्यनेन सवतेव संवत र- 

ब्रते प्राते गोदानादौनां परिगणना क्रियते; सखावबोधायेम् , 

भादरा्थम. महानान्िकतव्रतस्य कालविशेषयोतनार्धच्च--ष्ति न 

किश्चदनुचितस.। तन्न, उपनयनव्रतन्तावत् सावित्रया अध्यय- 
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नाचैमुक्षम्। ` गोदानत्रतमामेवद््रपावमानानां देवपव॑शाम् , 
त्रातिकव्रतमार णकस्य शुक्रियवञजंस्य,पादिव्यत्रतं क्रियाणाम् , 
भो पनिषदव्रतमुपनिषद्ाद्मणस्य , च्येसामिक्रव्रतमाश्यदोशानाम- 

ध्ययना्थ॑म्-- इति वोदव्यम्। नमु, (चत्वारि षेदव्रसानि'- दति 
गोतमेन पुरुषसंस्कारमध्ये पाठात् कथममौषामध्ययनार्धत्वमु 

चते.? नेष दोषः। 

"तपो विशेषे वि विधैत्रैख विषिरैगिमेः। 

वेदः क्षत्स्रोऽधिगन्सव्यः मरदष्यो दिजग्मना"” । 

इति मनुनाऽध्ययनाथ॑तस्याप्यमोषामुपरेात् । तस्मात् , पुरुषार्था 

नामेव सताभेषां संयोगण्थक्लन्यायेनाध्ययनार्थतल मध्ययनार्थानाभेव 

वा पुर्षार्धत्वमादर्णीयम् ॥ ०॥२८॥ ०॥ 

पनरपि साधारणघन्यसुपदिश्ति,- 

तेषु सायं प्रातसदकोपस्य शनम् ॥ २८ ॥ 

व्या ख्यातोऽक्षराध; । सायं प्रातः-ष्ति गुणविधानाथमुदकोप- 

सपशनमिति विहितमनुदयते ,--इति वोशव्यम् । पूव॑मुदकोस्पं नं 

छतम् त्रपुरौषस्य मूतपुरौषलिपाङ्गस्य वा भौ चसम््यध॑म् , श्रयन्तु 

ज्ञामविधिः-श्ति केचित् ॥०॥२८॥ ० ॥ 

अआआदिव्त्रतन्तु न चरन््ेके ॥ ३० ॥ 

एके शाखिन भादि्यव्रतं म चरम्षि । तुशब्दो विेषद्योतनाधंः । 

कः पुनरसौ ? उच्यते । येषां किल शाखिनामारण्यके मृतानि 

शुक्रियाणि व्यस्तानि पव्यम्ते, ते तावदादि्यत्रतं न चरन्ति। 
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कमात् ? ्र्यका्ययनैक्नैव तषामधीतत्वात 1 येषान्तु पुनः 

कौयमादौनामारण्यकात. पृथगव शरक्रियापि पवन्ते › ते खलु 

शक्रिथाणामध्ययनार्धमादिल्यत्रतं चरम्ति। स खस्मयं विनिः 

पे शविकष्यः तुशब्देन द्योत्यते ॥ ० ॥ ३० ॥ ० ॥ 

ये पुनरादिल्यत्रतं चरन्ति, तैषां विशेषधन्ानुपदिशति ,- 

ये चरन्येक्वाससो भवन्ति ॥ ३१ ॥ 

रे शाखिनश्चरन््यादित्यत्रतं मे खल्वेकवाससो भवन्ति । एकमेव 

वासो येषां त इमे एकवाससः। श्रधरोयभेकमेव तेषां वासः, 

न पुनरत्तरीयमजिनमपीत्य्धैः ॥ ० ॥ ३१ ॥ ° ॥ 

अदिलयञ्च नान्तदं घतैऽन्यज्न हक्चशर णाभ्याम् ॥२२॥ 

च्चः प्रसिबः। शरणं श्ण्म् । हक्तशरणाभ्यामन्यवादित्यं नान्त- 

दधते नापवारयन्ि नाच्छादयन्ति-श्त्येतत् । के? ये चर- 

न्यादिव्यव्रतम. । एवमुत्तरत्रापि । तथाच , हच्शरगयोम्कार्यां 

वञ्जयित्वा ग्रौघन्षततैरप्यादिवयन्न-चारिभिग्कतादिना नादिवो- 

ऽन्तर्धातव्यः- षूत्यथः ॥ ० ॥ २२ ॥ ० ॥ 

। „0, । 
नापोऽभ्यवयन्लयदु जानुभ्यामगुर्प्रयुकाः ॥ ३२३॥ 

जानुभ्यामू्ै' रप उदकं माभ्यवयन्भि नावतरन्ति। किं नित्यव- 

टेव मावतरमन्ति१ न। किन्ति १ उ्यते। भगुसप्रयुक्लाः। 

गुरुभिः प्रयुक्ताः गुरप्रयुक्ाः तै न भवन्ति ,-दत्यगुसप्रयुक्ताः। 
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प्रगुशप्रयुक्षाः -ख खादित्यत्रतचारिणो जाजुम्यामूदमपो नाभ्यव- 

यन्सि। गुरप्रयुक्ञासु तदभ्यवयन्सोऽपि न प्र्यवायभाजो भवन्ति,- 

इति गुव्वात्रया दोषाभावं दभयति। , 

ननु “पाचा्याधोनोभवान्यताधन्चैचरणत्'-- तिष्य क्षम् । 
सत् कथमा वाय्यप्रयु्लो$धम्म चरेत् १ उच्रे। प्रगुसप्रथुक्षा जानु- 

भ्यामुचैमगोनाभ्यवयन्ति श्तयक्ञे गम्यत एषेतत् यत् गुरुप्रयु्ला- 

श्रभ्यवयन्ति -श्ति। त॑स्माददोषः। अप्रिच। नैवात्र किञ्चि 

दिधोयते निषिद्धयते वा, किन्दहिं , ये खस्षादिव्यव्रतं चरभ्ि तै 
किलैवं कुव्वन्ति न च कुव्येन्ति द््युच्यते। लस््रादधर्मचरणशदा- 

गन्धोऽपि नासि । भ्रन्धे लाहुः। 'यस्याल्योदोषस्तमाचाय्यौटेशेन 

कुव्यैतामधश्चसंयोगो नास्तीत्युक्तं भवति'- एति ॥०॥ २२ ॥ ० ॥ 

दूति महामहोपाध्यायराधाकान्तसिद्वान्तवागौशमहाचा््या- 

मजगौचन्द्रकाम्तत्रकालहारस्य टी गोभिलीयग्णद्यसू्रभाष्य 

ठतौयप्रपाठकष्य प्रथमा खण्डिका ॥ ° ॥ 

[वि 
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गोभिलोयर्द् सते 

द्ृसोयपपाठक्रे हितौया खदिका । 

श्रादिलयत्रतात् परमध्ययनक्रमास्माहानान्िकेन व्रतेन भवितव्यम् । 

श्रौपनिषदज्ेढसामिकब्रतयोसु कालादीनां सामान्यात् लाघ 

वार्थः प्रासब्गिक एवाखिन् क्रमे उपन्यास" ¦ महानाजिकव्रतस्य 
तु कालक्रियाकलापयोर्ववे शिष्यात् न तत्रोपन्यासः क्षतः। तदि- 

दानों खे क्रमे पथगुपदिशति ,- 

दादश मषहानान्निकाः संवत्सरा नवःषट् चय दति 
विकल्पः * ॥ १॥ 

मष्टानासनोनामध्ययनार्था महानान्निकाः दादश संवत्सरा भवन्ति 
महानास्नौनामध्यायनायं हादश संवत्सरानमिव्या्य व्रतं कर्तव्य 

* भटरभाष्ये तावदत्र छचदयं कल्पितम् । तत्र , 'दादग्र महा- ` 
नान्निकाः संवत्छराः- ष्यक, नव षट् चय दति विकल्पः'- इति चापरं 
सत्र वस्पितम् । परन्तु एवं खचकच्छदे दादण् मदहानाजिकाः संव 
त्राः" -- यनेन विकल्पस्य संबन्ध; क्न सम्याद्नौयो भेत ) शृदयेवं 
मन्धमानेन मया प्रथमसस्कररे "दादश मद्धानाभिका; संवल्वरा.' "नवृ 
षटचरयः शति विकल्पः'-द्ति सूचचयं कल्ितमासौत। द्रामोरतु 
इति विकलः" - येवं कपस्य त्रस्य कस्मिखिदपि सूचम्रन्येऽदश्रनात 

प्ा्याणां नेतारौ प्रोलोति विभावयता मिलितसेकमेव मचमङ्गी 
ककुमुचित सिल्यालोतचयता चैकमेव मच' लिखितम | मृवदे्या 
हते नात्र कोऽपि दोष दनि परििशितोषिर्ंकुनन्तु । 
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मिध; ।` प्तान्तरमाह । नव षट् व्रयो वा महानाजिकाः 

सं वत्रा भवन्ति । श्तयेषैषां चतुणा' पर्षाशां विकल्पो बोषव्यः । स 

खयं विक्र ल्पोनेख्छिकः, दोषाष्टकग्रासात्। किन्तु व्यवखितः । 

कथन्नाम १ पुरषशक्गिगोलकालवयोश्वस्ाविशेषापे्षया एतै 

विकल्पा भवन्ति । भ्रथवा । पूवंपूठकल्येषु च्छ भूयस्पात् फल- 

भूयस्तरं कल्पनीयम् । नधाच कन्मप्रदोपः ! 

"यब्र स्यात् कछच्छभूयस्त्वं ग्रेयसोऽपि मनीषिणः । 

भूयसत्व' बुवते त्र कछच्छरात् श्रेयो ह्वाप्यते'' । 

दूति । एवञ्च सवान् पुरुषान् प्रत्यविग्नेषेणामो विकल्पा भवन्ति 

न तु पुरुषशक्यायपेचतधा-- षति सिध्यति । श्र्िंसु पके पूव॑व्र 

प्रलेकं वाशब्टा लुप्तवत् द्रष्टव्याः। कथन्नाम १? दादशवा नववा 

षट् वा त्रयो वा महानान्निएाः संवत्सरा भवन्सि--दति 

॥ ० ॥ १ ॥ ° ॥ । 

सं वत्र मप्येके ॥ २॥ 

म॑वत्सरमात्रमपि महानास्रिकतव्रतमेके ्राचार्य्या मन्यन्ते । तदिद 

मेकौयं मतमाचाय्स्याप्यनुमतमिति प्रतिपदयामरे। कस्मात् 

कारणात् १ संवत्रपक्तस्य घन्मविशेषोपदेणात् गुद्यामग्र्ः- 

पयक्घम् । 

“भ्राचार्य्यानुमतं वाक्यभेकोयं ख्यतं कचित् । 

ओेषागि चैव वाक्यानि त्रच न प्रपंसतिः"। 

लति ॥०॥२॥ ° ॥ 
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व्रतन्तु भृयः॥ ३॥ 

तुशब्दः पू्ेषां पक्षाणां व्यवच्छेदाथ. । कथन्नाम १ संवत्सरमात- 

प्ते व्रतं भूयो बहुतरं "भवृति न पूर्वेषु पक्चेषु । किमनेनोक्तं भवति ! 

एतद्नेनोक्तं भवति । येऽप्यत्ानियता धन्धा वच्यन्ते,-“ज्रनियमो- 

वा कष्णसानासनपन्यभचेषुः '--ष्ति, तेऽपि वाधिकव्रतचर्य्यापशष 

नियभेनानुेयाः , पूर्वेषु तु परचष्वनियम. एव--षति । तुशब्दो 

विघ्रेषार्धौ वा| संवत्सरत्रतचथापक्ते विशेषेण नियमेन बहुतरं 

ब्रतं भवति--दयत्रपपि पूर्ववदेवार्थः । अन्येतु तुशब्द देत्वथं मन्ध- 

माना व्॑यन्ति,--यष्मात् “तिषटेदिवा, ्रासौत नक्तम्" --दत्येव- 

मादिविषमधग्भवात् दुरनुष्टेय बहुकालमेतद्रतं , तस्मात् संव 

त्रमात्रमनुेयम्--इल्येकषां मतम्--इ्ति॥०॥३॥°॥ 

कंय एव कथित् संवत्सर परैऽप्यधिक्रियते १ न । कस्तं ! 

उच्यते । | 

प्व च्छ तामहानान्नाः ॥ £ ॥ 

पर्वे ;--वदुवचनात् पित्रादिभिः विभिः पुरुषैः , यथोक्व्रतचय्यौ- 

पूवैकमाचार्यस्यानुगमनं कुवंद्विम॑हानाम्नमोऽध्ययनविशेषाः श्रुता- 

येदभूवन , तदा खल्वसौ सं वत्सर पन्नेऽप्यधिक्रियते , न य एव 

कित् ॥०॥४॥ ° ॥ 

अथ्रापि रोरकित्राह्यं भवति ॥ ५॥ 

रथ एतस्िन् महानाज्िकत्रतविषये रोसकित्रादह्मणएमपि भवति, -- 

त्रतचय्याप्रगेचनानम. । (आमामान्तं सूतम्) ॥०॥१५॥ ८ ॥ 
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कुमारान् इ स्र 3 मातरः पाययमाना बराह: ॥ ६ ॥ 

ह वे--दूयनधकावेतिष्यायकौ वा निपाती । ल॒मारान् उत्सङ्ग 

गतान् स्तनन्धयान् , स्तन्यं पाययमाना मातरः भ्रारुःखम जुवन्तिस्म 

किल । सअ--दत्ययमपि षाऽनर्थक एव निपात; ॥ ०॥६॥०॥ 

शक्रो णां पुचरका व्रतं एारथिष्णवो भवतति ॥७॥ 
हे प्रका; , शङ्रौणां महानासो नमध्ययनाधे यदेतद्वतम् , तस्य 

पारयिष्णवः समापयितारो भवत युयम.। भ्रनया भ्रद्मदाभिषा 

महानाजिकव्रतस्य पारं गन्तुः समर्थां भवत,-- इत्यथः । दतिः 

ब्राह्मणएवाक्यपरिसमराष्यथंः ॥ ° ॥ ७ ॥ ० ॥ 

पथेटानीं महानामिकत्रतघनममानादह ,- 

ताखनुसवनसदकोपस्पश नम् ॥ ८ ॥ 

तासु शक्षरौषु विषये--महानाज्िकतव्रते--ष्त्येतत् । तामु शक्षरोषु 

भ्रधौयमानासु-- इति केचित्, अ्रनुसवनम्--सवनमनु लच््मी- 

छत्यानुसवनम--विसव्यमिवयर्; । उदकोपस्यधनं स्नानं कत्तव्यम. 

॥ ० ॥ ८॥ ० ॥ 

नानुपस्पुश्य भोजनं प्रातः ॥ € ॥ 

अनुपस्पृश्य ्रघ्राला प्रातर्भोजनं न कस्षव्यं। प्रातःगष्टो दिवा 

चनः । उक्रमष्यु पस्य शनं पुनस्ते ,--प्रनुपस्यभ्य प्रातर्मोजने दो- 
षातिशयप्रन्नापनार्धसुपस्पयस्थावश्यकलतो पदेशार्थच्च ॥०॥ ८ ॥ ° ॥ 

सायमुपस्पृश्चाभोजनमासमिटाधानात् ॥ १२ ॥ 
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उपरषश्य ज्ञात्वा भ्रा समिदाधानात समिदाधानपव्येन्तं -सायम॑भो- 

जनं कर्तव्यम् । सायं शब्दो रातिपरः॥ ०॥१०॥०॥ 

कषणयस्तः ॥ ११ ॥ 
क्श मेचकं वस्त्रे यस्य सोऽयं क््णवषस्तः , भवेत्-- दति सूब 

शेषः ॥ ०॥ ११॥ ०॥ † 

्रष्णभक्लः ॥ १२ ॥ 
भवेत् । केनाप्युपायेन ॥ १२ 

आवचार्ययाघौनः ॥ १३॥ 

भवेत. । उक्षमपि पुनर्यत, अतिशयेनाचार्योधी नलप्रन्नापना- 

य॑म । कथन्नाम ९ व्रतक्राप्याचार्य्याविरोधेनैव कत्तव्यम् , माठ- 

पिदशरुयूषाऽप्याचायानिषृेन न कत्तव्या--बूति । तथाच मनुः । 

“न चानिषष्टो गुरुणा खान् गुरूनभिवादयेत्" । 

दति । भ्रधवा । भ्रधन्धचरणादन्यत्राचाव्याधोनलं पूव॑सुक्तम् , दष 

पनरधन्संयुक्षस्याप्याचाय्यो देशस्य परिपालनमनुशिष्यते-- षति न 

किञ्चिदनुचितम.। भाचार्य्येनानिरुष्टो ब्रह्मचारी खान् गुख्न् 

नाभिवादयेत्--इत्यपि पूर्वेरैव गताधमितिबोदव्यम. । श्रतएव 
मनुना गुरो वसतो ब्रह्मचारिणः सामान्यत एव॒ तदभिहितम. 

॥ ४ ॥ १२॥ ° ॥ 

अपन्यदायौ ॥ १४॥ 

पन्धानं दातं शौलमस्येति पयदायौ स न भवतील्यपन्यदायी 
भवेत् । येषामपि ,-- 
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“चक्रिणो दशमीसख्थसछ रोगिणो भारिणः सिया । 

स्रातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च''। 

इ्तयेवमादिश्ल्यन्तरेष पथोदानमुपदिष्टं ¦ "तेषामपि पन्था न 

देयः-द्वयथः:॥ ०॥ १४॥ ° ॥ 

तपसौ ॥ १५॥ ` 

भवेत् । त्रतस्यापि तपस्वात् पुनरखपादानं त्रतव्यतिरि्ञमन्यदय्य- 

धवासादिकन्तपः कुादिव्येवमधम् । श्रधवा। 

““तपो विशेषै व्विविधेत्रतेथ विधिदेगितेः” । 

इति मनुना व्रततपसोभंदेनोपन्यासात् श्रन्यधा व्याख्यास्यामः । 

तपसी -चान्द्रायणादितपोविशेषवान् , दृन्द्रियसंयमादिरूपतपो- 

वियरेषवान् वा भवेत् - शति । यदयप्येतदपि,- 

“सब्रियम्येन्द्रियग्रामं तपोददयथमा मनः” । 

दूति मनुना , “सखयमिन्दियमो चवनम्”--इव्याचार्येण च गुरो 

वसनो ब्रह्मचारिणः सामान्यतोऽभिदहितम् , तथाप्यत्र पुनरुपादानं 

व्यतिरेके दोषातिशयाथं व्रतवैगुख्या्ं वा ॥ ०॥ १५॥ ०॥ 

तिष्टेदिवा ॥ १६ ॥ 

दिवा अहनि , तिेत् खा शुवदूदीं भवेत् नोपविथेत् न च पय- 

टेत्- भ्रन्यत्र सम्योपासनादे्भि्षाचयातञ्च ॥ ° ॥ १६॥ ° ॥ 

असोत नक्तम् ॥ १७॥ 
नक्त रादौ प्रासीत खपविगेत न शयीत नषा तिष्ेत् ॥०॥१७।०॥ 
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वक्ति च नोपसरपच्छन्नम् ॥ १८॥ 

वष॑ति पल्लग्ये , कवरं भनु्येराच्छादितं ब्टहादिकमिल्येतत् " नोप- 

सर्पेत् म गच्छेत् न प्रविशेदिति यावत् । कियन्तं कालम् ? 

यावन्न वर्षो पशम: । कुतः ? व॑ति,--इतिं वक्षमानवदुपदेशात् । 

सप्तमौ निर्दे धाश्च । सहाय पसर्पणप्रतिषेषधात् हक्षमूलसुपसपतो- 

{पि न दोषः-षति व॑र्णयन्ति। चशब्दादर्षणसम्भवनायामपि 

दष्टोपसर्प॑णं निषिध्यते। श्रधवा। चशब्दाहाति च वायो 

नोपसर्े च्छन्नमिति वोष्व्यम् | गहावखितसु वषेत्यपि न 

निष्क्रमेत् । कस्मात् १ नोपसपें दितिकरणात् । वहिरवसख्ितस्य 

छतत सम्प्रवति । न च ग्णहाब्विष्रमे प्रमाणं पश्यामः । भन्ये 

पुनरध्याष्टाररसिका व्याचक्षतै,-वषंति निष्करामेत् , न पुनः 

प्रविशेत दति ॥ ० ॥ १८ ॥ ० ॥ । 
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वन्तं ब्रुयादापः शक्घय्यं इति ॥ १९ ॥ 

ऋतावृतौ वा अनि रात्रौ वा यञ्िन् कस्मिचित् काले वषन्तं 

पर््न्यं ब्रूयात् - भापः शक्षथ दति मनम् । सोऽयं वषस्य 
प्रारश्मे सदेव मन्घपाठः स्थात् । सावतेव शास्राधस्य क्तत्वात् । 
न तु सन्हतवघं पौनःपुन्येन मन्ाठस्िः। प्रमाणाभावात् । 

उस्रमन्तहयपाटोऽप्यनेनेव व्यास्वात्ः । 

पाह । वघन्तमिति वत्त मानवदुपरेशात् यावदषं पैनःपुन्धेन 
मण्पाठोऽवमम्यते। श्रद्धा 'वषति च नोपसरपेत्रच्छम्'--श्त्यय- 
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सपि निषेधोवषप्रारश्च एवस्यात् परतलु च्छन्नोपसपशेऽपिन 

दोषः ष्यात् -श्ति। उच्यते। तदेवम् । वक्मानवदुपरै- 

शेऽपि “तिष्ठम्तं पशं प्रयजति"-द्त्यादिविदघ्रापि सङ्ञटेवानु- 

छाने व्णयितुमुचितम् । “सक्तत् क्ते “क्तः शस््ा्थः'- षति 

न्धायात्। अन्यधा -तिष्ठन्तमिति वत्तं मानो पदेशात् प्रयाजस्य 

हसि; स्यात । वर्षति च नोपसपे च्छव्रम्' + इव्यत सप्तमोनिदेशा- 

न्तस्य निषिधरूपतल्याश्च 'यावतकालमभावित्वम्। कलक्ाधिकरण- 

न्यायात । तस्माद् यधोक्षएवार्धः॥ ० ॥१८॥ ° ॥ 

वियोतमानं बरुयादेषपरूपाः खलु शक्यय भवन्तीति 

॥ २० ॥ 
ऋल्व्म् ॥ ०॥२०॥ ° ॥ 

सलनयन्त' ब्ंयान््द्यामहान् घोष इति ॥ २१॥ 

 स्लनयन्तं गञ्जन्सम् ॥०॥२१॥०॥ 

न सवन्तीमतिक्रामेदमुपस्पृशन् ॥ २२॥ 

सवन्तौं निजगामनुपस्पशन् खानमकुव्धेन् । वत्तं मानसामौप्ये व्त- 

मानवदुपदेश्ः । नातिक्रामेत्। स्वन्तोमतिक्रमिष्यन् ्रालाऽति- 

क्रामेदित्यधेः। तथाच सरणम् । 

““सन्तप्यं पितुन् देवान् नदौपारन्तु न ब्रजेत्” । 

दति, तदनेन खानमप्यर्थात् सिहायति। यच्च, "लाला मच 

नदीं तस्त्”- शति वचनान्तरम्, तदस्मच्छादिव्यतिरिङकविष्रयम् । 
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ञ्थवा। प्रमाणस्योभयधा दनात् वत्तंमानसामोष्यंमप्यु भवैचेव 

व्याख्येयम् । सोऽयं विकल्पः ,-स्नाला वा स्रवन्ती मतिक्राभेत् , 

अतिक्रम्य वैनां तत्रैव स्नायात् -दइति॥०॥२२॥ °॥ 

न नावमारोत् ॥ २३ ॥ 

छ स्वथं सूत्रम् ॥ ० ॥ २७ ॥ ° ॥ 

प्राणसएशये. तूपस्पृश्वारोहेत् ॥ २४ ॥ 

नावारोहणमङुव्धैतसोरव्याघ्रादिभिः प्राणसंशये ,-नावारोहणम- 

न्तरेण खवनग्यतिक्रमे प्राणसंशये सम्भाव्यमाने वा, -उपस्पृश्य ज्ञाता 

नावमारोरत् । तु--दत्यन्धको निपातः ॥ ०॥२४॥ ० ॥ 

तथा प्र्यवरुद्य ॥ २५ ॥ 

प्रत्यवरुष् नावोऽवतौय , तथैव उपस्पृशेत् स्रायादिव्यधंः ॥ ° ॥ 

२५॥ ० ॥ 

कस्मात् पुनः कारणात् तिषवणोपस्पणांदयो बाल्ये नोदकाख्रया- 

एव धम्म महानाजिकव्रते विध्यन्ते ! उच्यते । 

उद्कसाधवो हि महानास्रा इति ॥ २६ ॥ 

हिशब्दो यस्मादयं । दतिः प्राकाश्ये। उदकं साघु श्रधौनं 

यासाम् , उदृकेषु विषये साधवः कुशला हिता वा यास्ताः खखिमा- 

उटर्साधव उदकदाश्रयः कथ्यन्ते । यस्माकमहानाराय उदकसाधव- 

ति प्रसिहं , तस्मात्तदोयत्रते बाडल्येनोदकाश्रयाणां ध्रारां 

विधानं युक्गमित्यभिप्रायः ॥ ०॥२६॥ ° ॥ 
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यस्माद दकसाधवो महमासरयस्तस्मात्तरोयत्रतमाचरतः फलमपि 

तदनुर्प्रमेव भवति,-ष्ल्याह,- 

एवं खलु चरतः कामवरं पञ्जन्यो भवति ॥ २७ ॥ 

षख्षित्यन्थकोनिपातः। एवमुक्तप्रकारेण व्रतं चरतः , पञ्ञंन्धः 

दनद; , कामवर्षां भवति । काम्यन्ते-इति कामाः, तान् वर्धितं 

भौल' यस्य स खल्वयं कामवधोँ भण्यते । यत् किञ्चिदसौ कामयते 

सत्तत् सन्वमिन्द्रो वति सम्ादयतीत्य्थः । श्रधवा । पञजन्यशब्दो- 

मेघवचनः । यत्र यत्र यदा यदा वा श्रसौ वषं कामयते, तत्र॒ तव 

तदा तदा भमेघोवषति-इति वाक्यां; ॥ ° ॥२७॥ ०॥ 

अथेदानीं नियमवादृन्यात् दुरनुष्टेयतं व्रतस्य मन्यमानः परम- 

दयालु; खल्वाचायः केषु चिदन्ष्वनियममुपदिगति, - 

अनियमो वा छष्णष्यानासनपग्यभक्तेषु ॥ २८ ॥ 

छषष्णवस्तं , दिवा ऊदावस्थानं , रात्रौ आसनमुपेशनम् , पथोऽ- 

प्रदानं, क्ष्णभक्तम् -दइत्येतषु अनियमो निधमाभावो वा। 

विकद्पेनामीषामनुष्टानमित्यधः ॥ ० ॥ २८ ॥ ०॥ 

श्रधुना महानास्नौनां श्रावणकालमुपदिदिन्तुरिदमाद,- 

ढतोये चरिते सोत्रोयामनुगापयेत् ॥ ९< ॥ 

दतीये व्रतभागी चरिते, - व्रतस्य ठतौये भागी चीणं मतौत्यधंः। 

स्तोत्नौयामेकामनुगा पयेत् ब्रह्मचारिणि यावयेदाचाव्यः ॥०॥२९॥०॥ 



३ ` ोभिलौयं [प्रः २ख.] 

एवमितरे सोक्तीये ॥ ३० ॥ 

णवमनिन प्रकारण इतरे भ्रपरे श्रपि हे रोभोये श्रमुगापयै- 

दिल्यनुवक्तंते । तथाच व्रतस्य एकख्िन् ठतोयभागी चौणं एकाम्, 

अपरस्िन् ठतीयभागी चौरं अपराम् , अ्रन्धद्िन् ठतोयमागे 

चौं चान्या स्तोतौयामनुगापयेदियथेः ॥०॥ २० ॥०॥ 

सर्व्वावाऽन्तं सव्व ॥ २१॥ 
स्म्य त्रत्यान्ते वा सर्व्वाः स्तोत्रीयाः युगपरेवानगापयेत् 

॥ ०॥ ३१ ॥ ° ॥ 

अनुगापनस्य कालमभिघाय प्रकारमाह,- 

उपोषिताय संमौलितायानुगाप्येत् ॥ ३९॥ 

वाग्यतो न मुष््ीत चिरात्रमोरातौ वा-इति वश्यमाणेन 

विधिना उपोषिताय क्तोपवासाय, संमौलिताय परिणाक्ताय 

व्रह्मथारिणे भनुगापयेत् ॥ ०॥ २२॥ ०॥ 

कथं पुनरे वारिशोऽच्णोः परिण्हनं कर्तव्यम् ! तदुच्यते । 

` कपसमपां पुरथिला सरव्वोषधौः कला इसताव- 
वधाय प्रदचिणम चार्योऽहतेन वसनेन प्रिणद्यत् 

। ॥ ३३॥ 
कसं कांखभाजनं श्रां पूरयिता, अद्िर्बरैयित्वा , सर्गबौषधीः 
छ्रला सर्व्वा ता भोषधयश्च ताः सरव्वीषधी;,- 



| ३. २ अ. | गद्यद्वम्। ११ 

“व्रौहयः शालयो सुहा गोधूमाः सवेधास्तिलाः \ 

यवाचोषधयः सपि विपदोघ्रन्ति धारिताः” । 

दति कप्रदोयोक्षलकषणाः तब्रोहादीः स्पत, कला, 

-उपखितत्वात् कंसख्िताखेवाषु खापयित्वा , ताखेव सर्ग्नोः 
सधिमिश्राखष् हस्तादवधाय ब्रह्मचारिणो हस्तो निमज्य , प्रद- 

चिणं यथा भवति त॒था अहतेन वसनेन ब्रह्मचारिणोऽलिणणी 

्राचार्यः परिणयेत् परिवष्टयेत् । एवन्तावत् निममशस्तः परि- 

दाक्षो वाग्यतो ब्रह्मचारो भरण्ये विरावमहोरा्रं वा उपव- 

सेत् । तत उपोषिताय वाग्यताय तथैव निमम्नहस्ताय परिणा 

षाय ब्रष्मचारिपे भरण एवाचार्यीऽनुगापयेत् । श्रयन्तावदरेकः 

पत्तः ॥ ० ॥ ३३ ॥ ० ॥ 

परयश्चापरः पचः ,-- 

परिणडइनान्त वाऽनुगाप्येत् ॥ ३४ ॥ 

परिणनस्यान्ते भरवसाने तदमन्तरमिव्येतत् । पूवेव्राप्येतदविगरैषात् 

परिणहनान्त एवेति व्याख्येयम् । तदानीमेव वा श्रनुगापयेत् । 

एतस्िन्रपि पक्ष वाग्यताय निममष्स्ताय परिणदान्ताय भ्ररण्य- 

एवानुगापने भवति , किन्तु श्रनुपोपिताय ,-शूयेतावानेव वि- 
शेषः । ततश्चात्र पचत भ्रनुगापनात् परञ्चादुपोषणं प्रल्येतव्यम् । 

शस्तोग्मव्जनोत्यानचंक्रमणानि तु क्लानसस्योपासनमूतपुरौषकरण- 

मन्तरेण न कल्तव्यानि। परिशहनसखंसस् ततापि न कर्स॑व्य- 

एव । तथा चोक्षम् | 



३९ | गोभिलोयं | ९. २. | 

“न इस्तोग्मज्ननोलखने कार्य्यं ज्ञानादिकं विना | 

अ्र्तिसत्रहनत्यागस्ततापि न भवेत् कचित्") 

दति ॥०॥२४॥ ०) 

यदि उपोषितायान्गापनं यदिवा अ्रनुपोषिताथ, उभयघाऽप्युप- 
वासोऽसतयेव । श्रतस्तदिधिमाह ,- 

परिणक्लो वाग्यतो न भुन्चीत चरिराज्नमहोराचौ वा 

॥ २५ ॥ 

तथैव निमग्नहस्तः परिणदाच्तो वाग्यतो ब्रह्मचारी अरणे नि 
वसन् त्रिरा त्ौख्योरात्राणि न मुष्छीत। वतिरातराशक्नो 
प्र्टोरातौ वा न भुद्ञीत। ब्रहश्च राचिश्च ग्रहो राचौ-श्रहो 
रात्रमित्यथः। ब्रवा । उपोषितायान् गापनपक्तै अन गापनात् 
पूृवसुपवासः, -'उपोषिताय संमौलितायान् गात्" -दत्यनेनेव- 
प्रातः | तस्मादनुपोषितायानु गापनपत्त एवान् गापनात् परसु- 
पवासविधायकमेतत् सूत्र॑वर्णनीयम्। श्रस्यामपि वणनायां 
प्राक्लनोऽप्युपवासः तिरा्रमहोरात्र वा वीहन्यः। कस्मात् १ 
अस्मादेव दशनात् । अरण्ये निवसन्- शति कुतो व्याख्यायते ? 
उत्तरसूत्रान्सारात् ॥ ०।॥३२५॥ ०॥ 
यदि व्याघ्रादिभयादरण्ये ज्रिरात्रमष्टोरात्रं वा निवस्तं न शक्यते 
तदा किं कत्तव्यम् १ उच्यते । 

भपिबाररण्ये तिषठेदाऽसलमगरात् ॥ ३६ ॥ 



[३प्र.२ख.] ग्रद्यम॒ल्रम्। ३३ 

| ५ 

प्रपिवा प्रयवा, भरास्तमयास् भ्रा भस्तमयात्-भस्मयपय्यन्त- 

भितखेतत्। तावन्तः कालमरण्छं तिष्ठत् रात्रौ तु ग्राम एष 

॥ ० ॥ ३६ ॥ ° ॥ 

प्वोभतेऽरण्येम्मिमुपसमाधाय व्यादृतिभिहलाऽधै- 
नमवेच्तयेत् ॥ ३७ ॥. | ॑ 

श्व; अ्रनागतदिने भूत, प्रभाते जाते,- इत्यं; | अरण्ये भ्रम्निमुप- 

समाघाय,--द्तयुक्षाथम्। प्रक्षतत्वादरण्े प्राप्ते पुनररण्यग्रहणं ग्राम- 

निवासपक्नेऽप्यरण्यं गते बे सत् कन्म कस व्यमिव्येवमर्थम् । व्यादलिभि- 

हत्वा , द्रव्यानादे्रादाज्येन, -- इत्यथः । इतवा,--दूल्यवचने भ्रना- 

दगात् पुरम्तचोपरिष्टाच्च होमः प्राप्रोति, श्रतो हुत्वा -- इत्युक्तम् । 

वयाहृतिभि रिलिवचनं क्रमार्थम् । कथत्राम १ व्याद्तिभिर लेव 

एनमवेत्तयेत् , म तु तन्वसम्राप्नसपि क्लत्वा,-श्ति। एवभेके । 

-व्यादतिभिरितिवचनं परिसंख्यानार्थम् । तेन सिप्र्ठोमः स्यात् । 

एवमपरे । अय शब्दः पूवप्रक्नतायः । शोमानन्तरमथ पूवप्रक्ललमेनं 
ब्रह्मचारिणं अ्वे्येदाचायः। अधगशब्दे भानन्तय्यार्धोवा । तद 

यमर्थः । व्याद्ृतिभिदत्वा भ्रय प्रक्िपरिगहनमोचनानन्तरमेन- 

मषेक्षयेत्- शति ॥ ° ॥ ३७ ॥ ० ॥ | 

किमबेत्तयेत् तदाह ,- 

अग्निमान्यमादिल्यं ब्रह्मागमनडवाहमन्नरमपो- 

दधौति॥ ३८ ॥ 



९४ गोभिलौयं [ इ प्र,.९ ख. ] 

श््येताग्धवे तयेत् । न्यायः प्रसि्ठाः । ब्रह्माणं विप्रम् । ब्ीद्म- 

णमितिपाठे व्यक्ष एषाः । भसमाखकरणात् एथक् एथगवेत्तणम् 

॥ ० ॥ इष ॥०॥ , 

किन्ुग्णो मवे्येत् ! न। कथन्सहिं !-- 

खरभिव्यद्यं ज्योतिरभिव्यव्यमिति ॥ ३ ॥ 

स्दरभिव्यख्यमित्यनेन मन्ेण । मनसैव मन्तपाठो बोदहव्यः। कुतः ? 

परतोऽख वाग्विखगघूतरणादिदानीमपि वाग्यतल्लावगतेः। प्रति- 

दनं मनग्ाठत्तिर्व्याख्यात्ता ॥ = ॥ १८ ॥ ० ॥ 

किं सक्लदवे्तयेत् १ न। किन्ति !- 

एवं चिः सर्व्वाणि ॥ ४०॥ 

एवमनेन प्रकारेण प्र्येकेनेत्यथः। सर्वानि अनगन्याटीनि तिरषै- 

सयेत् । प्रथमेन सशव तित्वं बोदव्यम् । सर्वाणि--द्त्येतावति कतै. 

मिलितानामग््यादौनामरे्णमप्याश्ोत कथिदिव्येवं शष्दनिदशणः 

क्रियते । भधेवं, साणि- इति शक्यमवक्ञम् , एवमिल्येतावतेव 
गताथेल्वास् । उच्यते । एवं जरिः-द्त्येतावति क्रते सब्रिहित- 
तरस्य मन्धसयेवेवमा परामर्णान्सैव ति; पाठोऽवे णन्तु सलल- 
देव ,- द्त्छ्पि भवत्याशद्का कदाचित् कस्यचिदिति तां निर 

सितु स्वाणौत्याह । सर्वाणौत्यनेनान्यादौनामवगमात् प्रल्यासत्या 
तदन्विताया एवावेचणशक्रियाया वाराभिधानं विरित्यनेन स्यात्, 

न मन््पादक्रिधायाः ॥ ०॥४०॥ ०॥ 



[इपर खः] र्य अम् । ` ९१ 

, शान्ति क्रत्वा गुरुमभिषादयते॥ 8?॥ 

प्रान्तं छृत्वा,- षति सिषमपि पुनरुच्यते क्रमायम्। तेन वाम 

देव्यगानान्तमिदानौमाच।्ः ज्यात् । तदनन्तरं ब्र्मचास गुर 

मभिवादयते। व्याख्यातः क्राप्र्यया्ैः पूवापरौभाषमावम् । 

मथवा ब्रह्मचारी खयमेव शान्तिं क्त्वा गुसमभिवादयत्। 

सेयं शास्सित्रनापवगविंहिता। भतएवानन्सरं दक्षिणासूव्रण- 

मुपपद्यते। स्थालोपाकादयशच व्रतान्सकन्तव्या एव । भन्धैव वा 

शन्तिरिषह विधीयते,--ष्ति न कि्िदनुवितम्.॥ ° ॥ ४१॥०॥ 

योऽयं गुरोरभिवादः,- $ 

सोऽद्य वाणिसगः ॥ ४२॥ 

भस्य ब्रह्मवारिणः परिणहनात् प्रमेति वागयतस्यासीनस्य ॥ ०॥ 

४२ ॥ ° ॥ 

अनडवान् कसो वासो वर इति दिशाः ॥.४३॥ 

अनड्वान् वलौबहंः। कंसः कांस्यभाजनम् । एतश्चानडतृसखति- 

धावु्लत्वा स ल्यरूप मिच्छन्ति । वासो वसनम् । इदमपि पूववत् । 

वरो गौः। तथा चोक्घम् । 

"ोव्िशिषटतमा वि्रव्वदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यदरं यस्माश्नस्मा दोन्धैर द्यते” । 



३९ ` गोभिलौय [शप्र २ख.] 

दूति। द्तयेता महानाजिकंप्रते भाचायश्य दसिणा भवन्ति 

॥ ०॥ ४३॥ ० ॥ 

तिस्र ए स्तोतौयाः , दक्तिणाेमा्चतस्र उपदिश्वम्ते। का 

पूनरत्र गदि; ! उश्यते! 

प्रधमे विकल्पः ॥ 88 ॥ 

प्रथमे द्रव्यदये विकल्पो बो्व्यः । तस्मात् प्रथमायां स्तोत्लौयायां 

शुतायामनङान् कंसो वा दक्षिणा, दितौयायां बासः, कतौयायां 

वरः--इति । सेयं गतिः ॥ ० ॥ ४४॥०॥ , 

आच्छादयेङ्कुरमिद्येके ॥ ४५ ॥ 

महानान्निकव्रतदस्िणाप्रसावात् प्रासङ्खिकमिदमुच्यते। येषां व्रता- 
नां व्र तिकौपनिषदिकादिव्यानामन्ते दक्षिणा न सूत्रिता, तेषु गुर 

माच्छादयेत् प्रौ ण्येत् । यावता वसुना गुरः प्रीयते, तावदल्य- 

मपि किचित् दस्षिणा भवति-श्लयेक्े प्राचार्य मन्यन्ते । एक- 

ग्रहणम् ›, (तत् प्रमाणं वादरायशस्य' इति वत् एकानाचार्थ्यान् 

पूजयतु नामों मते पययुदसितुम् । तदिदभेकोयं मतमाचा्य 

स्याप्यमुमतं बोद्धव्यम् । तथा चोक्तम् । 

“येषां व्रतानानन्तेषु दसिणा नाभिधीयते । 

वरस्ते भवेहानमपिवाऽःच्छादये दसम्” । 
दूति । अस्मादपि कारणात् उपमयननव्रतान्तेऽपि मीरेव दस्षिणाः 
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वाथा । भ्रन्ये तु,--मदह।(माजिकत्रत एव यधोक्षदटदश्लिणाया भसामे 

सूत्रमिदं योजयन्ति ॥ ° ॥ ४५॥ °॥ 

प्रासङ्किकमभिधाय महानाज्िकतव्रतेषमेवानुसरति,- 

रन्द्र स्यालीपाकम्तख जुहु याटचधसाम यजामह- 

दृलेतयर््चा सदसस्पतिमह तमिति बोभाग्यां बा॥४६॥ 

दनो टेवता यस्थ सोऽयतैन््रः, खालोघाकः। तस्य जुहयादेका- 

माहतिमिद्यर्धः। तय्येत्यवयवलक्ष्णा षष्ठौ । तेन सवं हतल्वं न 

कत्तव्यम् । केन मन्त्रेण जुदुयात् १ कचं साम यजामहे-ष्ये- 

तया ऋचा सष्टमस्पतिम् -दत्येतया वा । उभाभ्यांवा भ्राभ्या 

मृग्भ्यं मिलिताभ्यामित्यधः ॥ ०॥४६॥ °॥ 

तदिदमन्यत्राप्यतिदिशति ,-- 

अनुप्रवचनोयेष्षैवम् ॥ 8७ ॥ 

. भनु पश्चात् व्रतान्ते-श््येतत् । प्रवचनं प्रक्ञतग्र्थ्ावणं येषु व्रतेषु 

क्रियते, तानि खल्विमान्यनुप्रवचनौयामि गोदानादौनि व्रतानि 

भण्यन्ते । तेषु श्रनुप्रवचनोयेषु सव्वष्वेव व्रतषु , एवम्- भन्ते एन्द्र 

खालौपाकस्तथ्य जुदयादि्यतिदिश्यते। सव्यज्रेति प्राचोन- 

मतरापि संबध्यते । मध्यपठितस्य विेषाभावात् । श्रनुप्रवचंनौये- 

श्वितिकरणाच्च उपनयनव्रतान्ते न भवति श्नः स्थालोपाकः। 

कुतः १ तस्य सष्टप्रवचनीयत्वात्। किन्तु तदन्ते सावित्र् 

भवतीत्यबोचाम ॥ ° , ४७॥ ० ॥ 

ष्दानौं सकलत्रतान्तमेवाधिक्नल्य किञ्िदुपदिगति,-- 
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सव्यन्ना वारिषं तदशकं तेनारात्स सुपागामिति 
मन्तरविर्ेषः ॥ ४८ ॥ 

सवत्र सर्वेषु व्रतान्तेषु । ईति, भ्रयं, मन्विशेषः कर्तव्यः । कः 
पनरसो ? उश्यते । यत्र श्वरिष्यामि--श्ति.पदं, ततर भवचारि- 

षम्'--द्ति पदं कर्व्यम्। शभचाषम्'--षति पाठान्तरम् । 

एवं यत्र लच्छकेयम्'-- षति पदं, तजर “तदशकम्'-- दति , यज्र 
तेनहयासम्"--दूतिपदं, तत्र "तेनारातृसम्'-- षि, यज्र "उपेम 
--ति पदं ,तत्र उपागाम्'--ष्ति । सर्वव, दइति करणादुप- 
नयनतव्रतान्तेऽप्ययं विश्येषः स्यात् । कुतः १ सर्वश्रग्रश्णस्मैवमथ- 
लवात् । भ्रन्यधा तदनथकं स्थात् । श्रतुप्रवचनोयेषु--¶ति खर्ष- 
मुवत्तत एव । तस्मात् सहप्रवचनोयस्यापि संग्रहाधं सर्वत्र 
गहणम् । 

स खसषयं होमश्चरुहोमात् परतः खिष्टक्दोमाच् पूवं स्यात् । 
कसमात् १ चरंोमात् परतः सूत्रणात.। प्राक् लिष्टक्ञतब्ा- | 

वापः--षति वचनाच्च । द्रव्यानुपदेशादान्चदरव्यकश्च स्यात् । यज्च,-- 

ब्रह्मचारिणां जपमाच्र नषशोमो वचनाभावात् खाहान्तानामपि 

होमदैवत-श््यादीनां शहोमादथेनात् ति सरलावकनम् 
तदसङ्गतम् । जपेऽपि वचनाभावच्या विशेषात् । “भे व्रतपते शति 
इला'--दति पूवर होमकरणतया सूवितानां मन्वाणां भचारिष- 
भिव्यादिपदोहमातसूतरणेन शोमस्यावगते्च । ब्रतारश्धे होमवत् 

त्रतसमाप्तावपि शोमस्य वर्णयितुमुचिततवा्च । एवश्च, समावस्तन- 
मध्ये एतद्ामाभिधानं भवदेवस्यासद्रतम् | कुतः १ त्रतान्त- 
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विहितल्वादसख। कश्मान्सरत्वाञ्च समावत्तनस्य । व्रतश्चरिथामी- 

त्यादेत्रैतारम्भकत्ववत् व्रतमचारिषमित्यादैरपि व्रतसमापकतया 

तस्ये वान्ताया वक्घमुचितत्वाञ्च ॥०॥४८॥०॥ 

अागनेयेऽज चन्दे मेषो गो पावमाने पवंद्क्िणाः 

॥ ॥ ४2 ॥ 

श्रानेये देवपर्वणि ओवि ्रजो दक्िणा प्राचाय्यस्य। रन्द्र देव- 

पवणि विते भेषः। पावमाने देवपर्वणि खाविते गीः। एव 

मेता; पवंदच्तिणा; ,-पवणामध्ययनायं दक्षिणाः पवेद्लिणाः 

स्ेयाः। सामध्यद्रोदानव्रतान्ते एतादल्तिणा भवन्ति। भध 

सुखावबोधाधं कर्क्रमः प्रदश्यते। उपनयनव्रतान्ते सावित्र 

खर्; । चरहोमात् परतः खिष्टक्षतश्च प्राक् भ्रमे व्रतपते त्रतमचा- 

रिषमित्या दिविगेषमुक्षा पश्चभिमन्तेराज्चेन शामः । क्मस्मापो 

, गोदंस्तिणा । नान्दौमुखगराइम् । केशान्लकरणम् । गोदानाधं पुन- 

सपनयनम् । व्रतान्ते ्राने्ैन्द्रपावमानानां देवपवंणां समस्तानां 

साम्राश्चाश्रावणम् । रन्द्रधसः। तस्य च यथोक्ञरौत्या होमः । भरन्रापि 

प्राक् खिष्टक्षतः, भने व्रतपते व्रसमचारिषमित्यादि पूववदह्ोमः। 

कर्मान्ते ्रजगोभेषदस्िणादानम् । पुननान्दौमुख्रादम् । व्राति- 

काँ पुनरुपनयनम्। उत्तरोत्तरत्रतचयाकाले पूर्व॑पूवव्रतान्त- 

खावितस्याध्ययनृम् । एवं सर्वेषु व्रतेषु द्रष्व्यम् ॥ ०॥ ४८ ॥°॥ 

अवसिता प्रासद्भिकीकधा । महानानिकव्रत्रैषमे8टानौमनु- 

वषाम् ,-- 
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प्रलेयाचा्ययः सपरिषत्कं भोजयेत् ॥ ५० ॥ 

प्रेय श्ररण्यात् प्रत्युगन्य, ्राचाय्धं भोजयेत् । मिभेकाकिनमेव ? 
। , 

न । सपरिषत्कम् । सह परिषदा व्षते-इति सपरिषतकस्तम्-- 

शिष्यवमैसहितमिल्य्थः । सपप्रलामिति पाठेऽपि तथैवार्थः ॥५०॥ 

सब्रह्मचारि गञ्मोपसमेतणन् ॥ ५१॥ 

समानं तुल्य' ब्रद्मचय्यं ब्रह्मणो प्रेदस्याध्ययनाथं व्रताचरणं येषां, त- 

दमे सब्रह्मचारिणः सखशाखिनो भग्यन्ते। अधवा । समानं तुखय- 

कालं ब्र्मचय्धं येषां ते खस्विभे सब्रह्मचारिगो भित्रणाखिनोः- 

प्ययन्ते । तांश्च उप ममोप समेतान् भोजयेत् । यत्र खयं ब्रह्मः 

चथमाचरति तत्समीपे भिन्रगुरवोऽपिये ब्रह्मचारिणः समेताः स्युः, 

तानपि भोजयेदिन्यर्थः। उपसमेतानितिकरणात् भिन्नगुरवोऽपि 

लभ्यन्ते ॥ ०॥५१॥ ° ॥ 

ज्येष्रसामो महानाल्िक्षेनेवानुगापनकल्यो व्या- 

स्यातः ॥ ५२॥ 

ज्येढसाम्नोऽनुगा पनकश्पोऽनुगापन विधिर्महाना स्नक्ेने वानुगा पन- 

विधिना ष्यास्यातः,- इति पूर््वोक्षं सव्येमतिरिश्यते । ननु तौणि 

तावत् ज्येसामानि प्वन्ते, तत् कथमत च्धेष्ठसाननः- इत्येक 

वचनम् ९ उच्यते। जाल्याञ्रयणात् तयाणामपि चज्येष्ठसाा- 

मेकस्यामृचि गीतत्वाभिप्रायादा एकवचनम्-दइति न दोषः 

॥ ° ॥ ५२ ॥ ° ॥ 
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सचेतानि निद्यव्रतानि भवन्ति ॥ ५३॥ 

ततर च्येष्ठसाजि विषये एतानि वच्यमाणानि नित्यत्रतानि याव 

व्लोवनमनुपालनोयानि व्रतानि भवन्ति। नतु यावदृव्रतभेव। 

कुतः १ निव्यशब्दस्ये वध्यात् । भन्यधा , व्रतानि भवन्ति-श्त्ये- 

तावति क्षतेऽपि वरतारसूवितानामिवामौषामपि यावदव्रतमनु- 

पालनं स्यादेवेति नित्यपदमनर्धकं स्यात्| समाषत्तनोत्षर 

भाविनः शूद्रोपयमस्य निषेधाश्च | नित्यध्माः-शत्यक्घत्वा नित्य 

व्रतानि ,-इतिकरणाचचैवमवगन्तव्यम् । यत्र हि यावटुत्रतमनु- 

छेयत्वमभिप्रेयते, तत्र नित्यधन््माः-- इति क्रियतै। यथा गोदा- 

नादौ॥ ० ॥ ५२॥ °॥ 

न शद्रासुपेयात् ॥ ५४ ॥ 

शूद्रां नोहरैत्। "चतस्रो ब्राह्मणस्य भार्यां भवन्षि तिरो हे 

चेका सेतरेषाम्ः- षति शूद्रोपयमस्यापि प्राप्लात् प्रतिषिध्यते 

॥ ०॥ ५४ ॥ ० ॥ 

न परकषिमाएसं मुघ्चौत ॥ ५५॥ 

कऋल्वधे सूतम् ॥ ° ॥ ५५॥ ° ॥ 

एकधान्यमेकदेशमेकबसख्छञ्च व्छयेत् ॥ ५६ ॥ 
# १ 
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एकश्च तत् धन्यश्वेति एकधान्धं व्लयेत्। यज्ञिन् देशे यामि 

धान्यानि भवन्ति तत्र परषां मध्यादेकं वर्जयेत् - कदाचिदपि 

न भुश्नीत। एकदे वल्लयेत्। गन्सव्यदेथानां मध्यादेकदेपं 

वऽजयेत् ,--कार्ययार्थमपि न गच्छेत् । एकवस्श्च वञ्ज॑येत् । 

कापासग्ाणकोगेयादीनां मध्याटेकं वस्त्रं दष्जयेत्,--न जातुचि- 

दपि ःपरिदध्यात् । 

एवं वा-- 

एकधान्यं वउर्जयेत्,--एकभेव धान्यं सव्यदा म भक्षयेत् । एक- 

दें वञ्जयेत् ,--न यावश्नीवभेकस्िन्रेव देे निवसेत् । एक- 

वसत्रमेकवसरलनिव्यर्धः । धर्प्रधानो निदेशः! तदपि वज्जयेत् । 

कथन्नाम ९ येष्वपि प्रेतल्लानप्रेतोदकदानादिष. एकवस्वतवं स्मत्य- 

न्तरेषु पदि , तेष्वप्येकवस्तत्वं --वउनंयेत् ,--एकवासा न भवे- 

दियेतत्। भन्ये तु वर्णयन्ति ,--श्रषरोयोत्तरौयमेदात् प्राषयो- 

इयोर्वाससोरेकं वासः प्रेतोदकदानादिकालेषु वव्लंयेत. ,-- 

तदानीभेकवासा भवे दित्यथंः”-- दति । तदसङ्गतम् । कस्मात् ? 

यस्मादेवं खश्ठन्येषां प्रेतोदकदानादिष्वेकवस्वतवं न स्यात् । दृष्यते 

च मच प्रेतोदकदानादिकालेषु--श्त्यस्यां वणंनायां प्रमाण- 

मस्ति तस्मादख्मदुक्गेव व्याख्या ॥०॥५६॥ °॥ 

| उकुताभिरङ्विरुपस्पुथेत् ॥ ५७ ॥ 

जलाशयादुहताभिरद्धिरुपसपदाचमेत् । य्दा । छतमूव्रषुरौषस्य 

मलदिग्धाङ्गसखय वा यण्छौचं तदिहोपस्य्थः। तदुदृतानिरद्धिः 
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कावाथयंखयामिः । ज्ञानमेव कश्माब्र व्याख्यायते। उश्यते, 

एवं किल वर्पनायां प्र्यसलिलावगाहनमपि यावल्लौवनमस्य 

निषिं स्यात् । तथाऽन्धतापि निल्यनेमिसिकवहिःज्ञानमख 

म स्यात् । तच्चानिष्टम् । तस्माद् यथोक्त एवाः । शेयं पूष्बा- 

चा्याणां वर्णना न ग्येढसामिकत्रतच।रिष्वेवावतिष्ठते। समवा 

प्येतद विशेषात् । तस्मात् , महानाज्िकत्रतचारिणां , येषामपि 

पन्था टेवतयाऽनु रिष्यते ̀ तेषामपि पथोऽदानवत् , भरनिहोतिषां 

तीर्थानभिगमनवच्च ज्ये्ठसामिकव्रतचारिणामुहताभिरेवादधिः सानं 

न॒ त्ववमाहनमितिषुक्षमुत्पश्यामः ॥ ०॥ ५७॥ ° ॥ 

अादेशनात् प्रति न रन्मयेऽश्नौयात् ॥ ५८ ॥ 

प्राधमिकोपनयमे यदिदमादेयनम् --समिधमायद्यपोथानः- 

इत्यादिरूपं , तस्मादादेणनात् प्रभति मनूमये शराषादो नाश्रौ- 

` यात् ;-श्यष्टठसाभिकव्रतं करिथमाणः । भ्रथवा । च्येष्ठसामिक- 

व्रता यदुपनयनं क्रियते, तत्र यदादेशनं समिधमाधेडहि'- 

इत्यादिकं, तश्मात् प्रभति,-दत्यथे;ः ॥ ° ॥ १८ ॥ ° ॥ 

न पिबेत् ॥ ५६ ॥ 

ादेशनात् प्रभति खन्मये न पिबेत् । वशब्दो लुषवत् द्रष्टष्यः । 

न च॒ पिविदिति ॥०॥५८॥ °॥ 
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श्व णादिदयेके ॥ ६० ॥ 

श्यैहठसामिकप्रतठतौयुभागे चोणं, व्रतान्ते वा ब्रह्मचारिणे च्ये्ठ- 

साशं यत् श्रावशमाच्ेण क्रियते, तस्मात् वणात् प्रति 

न सन्मयेऽश्रीयात. न च पिबेदिल्येक्षे भाचार्य्या मन्यन्ते ॥ ° ॥ 

॥-६० ॥ ॥ ° ॥ 

ति मशामषोपाध्यायराधाकान्तसिदान्तवामीशमदह्ाचा्था- 

कमनयोचन्द्रकान्लतर्कालष्ारस्य क्षती गोभिलोयण्टद्मसूव्रभाष्ये 

कतोयप्रपाठकश्य रितीया खण्िका ॥ °» ॥ 



¶ ११.१९. ] रद्य कम् । | | 

गोभिलोयगश्चसवे 

द्टतो यप्रपाठके तोया खलिक । 

गोदामव्रतान्ते देवपव्वैणां श्रवणविधानात् श्रवणाद् हैमेवांध्ययने 
प्राप्ते वेदारश्स्य कालो विधातव्यः। उपाकरण छन्दसां 

वक्षव्यम् । कस्मात. १ एवं हि सरन्ति छन्दास्युपाक्षत्याधी- 
यौत'--ष्ति। प्रसस्तदिधानाधमिदमाद ,-- 

्रीषटपदौए इस्तेनोपाकरणम् ॥ १ ॥ 

प्रष्ठपदो भाद्रपदः। मस्येयं पौणमासी प्रोष्ठपदी । तां प्रह 

, पदौ प्रति । इस्तेन--श्ति, “मक्षत्ेण युषः कालः" -ष्ूत्यश् | 

“"लुषविशेष्र""--श्ति तस्य लुप् । “न्तरे च लुपिः-- षति सप्तम्य्ें 

नीया । तेन शइस्तयुक्ञे काले--दत्यधः । स खश्वयं विकश्ः,-- 
प्रोष्ठपद वा हस्तेन वा--श्ति। कस्मात् ! प्रोष्ठपद्यां इस्तस्या- 
सभ्चवात् समुच्चयानुपपन्त :। कथमसश्मवः १ पौणमास्यां सूर््या- 
चन्द्रमसोः परमविप्रकषे-नियमात् । तथा चोक्षम्। “य: परमो- 
विकषेः सृर््याचग्द्रमसोः सा पौगंमासौ"-- एति । इस्तयुक्तकालो- 
ऽपि भाद्रपदशक्ञपच्च एव " ग्राद्यः। कुतः ! उपस्थितल्वात् । 
अथवा । प्रो्टपदस्येयं तिधिः प्रीष्ठपदौ तिधिसामान्ध' भण्छते। 
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न पुनभाद्रपदपूणिवैव। कस्मात् ! ्रोढपदशक्तपकै हस्तेणा- 

चाथ; सशि: प्रातः उदक्षुखो वा" - इत्यादिष्द्मपरिशिष्ट- 

वचनात् । सोऽयमेकः कालो न काल्यम् । तदेतभ्मिन् काले 

उपाकरणम् । उपाक्रिधते प्रारभ्यते वेदस्याध्ययनं येन कन्मणा 

तदुपाकरणं नाम क््मवि्ैषो वेदाध्ययनाधं कर्तव्यम्--द्ति 
सूत्रशेषः । उपाकरणं 'प्रकषष्टग्रनयाध्ययनम् - दति केचित् । 

श्ररचप्रो्टपद्याम् "इति सप्तम्यां प्राप्तायां दितीयाकरणं 

प्रतिशब्दाध्याहाराथम् । तेन प्रति प्रीष्ठपदीं हइस्तेनोपाकरणम्- 

दति सिध्यति यद्येवं किमतः! उत्ख्ष्टस्योतर्ष्टस्य छन्दसः 

भाद्रपदशक्तप्ते प्रतिवषमुपाकरणं कर्तव्यम् । एतटतः । कथं 

पुनरेतदवगम्यते, यत् प्रतिशब्टमध्याष्ल्य प्रतिवषेसुपाकरणम्-- 

षति 1 लिङ्कादित्याद। “अतः श्रापुनरुपाकरणादहेदं न व्याह 

रेयु” - इति कर्मप्ररौपवचने खरधापुनरुपाकरणादिति वचना- 

दवगम्यते ;--पुनः पुनरिदमुपाकरणं कत्तंव्यम्--इति। भ्ध्या- 

पयितुराचायस्याध्ययनं कुर्व्बताञ्च शिष्याणां खत्वस्थानोश्छास- 

विष्छेदादिभिः प्रमादक्लतैन्कम्दसां यातयामतवै भवति । यात- 

यामैश्च छन्दोभिः क्तमपि क्रम न यथधोल्लं फलं जनयति। 

तत. खल्वेनत. यातथामलवमुपाकरणोत्गलक्षणेन कन्मणाऽप- 

मुदते। भ्रस्मादपि कारणात प्रतिवषमभेवेतत. कर्भश्यम् । तचा, 
१ ५ 

सो त्री म् । | ॐ `त्ी १९५ 

“"भद्यानोच्छ्ाय विच्छेदघोषणाध्यापनादिकम् । 

प्रमादिकं गुनो यत् स्यात. यालयामलत्वकारि तत. । 
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प्रत्यब्दं यदुपाकेर् सोलगं विधिवत दिज्ैः। 

क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत् । 

प्रयातयामैन्डन्दोभियंत कर क्रियते हिजैः। 

करीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिदिकारकम्" । 

दूति ॥ ० ॥ १ 

उपाकरणविधिविवक्चया "ददमाह ,- 

वयातिमिर्हल्वा शिष्याणा सावित्रानुवचनं 

यथोपनयने ॥ २॥ 

व्याहृतिभिरत्वा सन्बेषामेव शिष्याणां सावित।नुवचनमाचार्ययेण 

कत्तव्यम्। यथोपनयने पोऽ ऋक् शस्तवैवानुवचेनमव्रापि 

क्तव्यमित्यर्थः। भ्रत्र किचचिद्रक्ञव्यमस्ति। इत्वा -दतयेतावति- 

.क्तिऽपि वित्रैषानुपदेशात् व्याद्ृतिभिरेव शोमो भविष्यति। 

तख्ादाषृतिभिरिति वचनं कग्मक्रमाधम्। कथत्राम ? व्या- 

द्रतिभित्वा भ्रनन्सरं सावित्रयरजुवचनं कत्षव्यमिति। किमनो- 
भवति १? एतदतो भवति ,- व्यद्तिहोमादनुपदमेवानुवचन- 

मुपदिशन् भ्रन्योऽपि होमो व्यादृतिहोमात. पुरतः स्यात्- 

ति दयति । व्याद्तिभिरित्यवचने हि व्याहृतिभिग्व होमः 

ष्वात न पुनरन्धोऽपि। तक्नादयद्तिभिरिति वचनमादितो हो- 

मान्तरद्योतनार्थम्। न वेदानीं तन्वसमापनाभावद्योतनार्धमेव 

कुतो न स्यादिति वाश्यम् | भ्राचाय्कव परतः कन््रापव्गद्य 
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सूत्रितललादिदानीं तन््रसमापनस्याप्रसक्तेः । कस्मात् पुनः कारात् 

सूचितोऽयमन्यो होमो वेदारश्भात् परतं व नं भवति? 
उच्यते । वेदारम्रात, परमेव कर्रापवगस्य सूव्रणात्तदानी मन्यस्य 
होमस्याभिनिवेशस्यासश्चैवात. । किञ्चित् पुरस्तात. किञ्चिच्च पर 
सतादोषव्यमिव्यद्ैजरतोयस्यानुचितत्वाच्च । श्रत एव नियमार्थताःऽपि 

वच्चनस्य नोच्यते । वाक्यमेदथैवमापदयेत। कुतः १ शिष्याणां | 

सावित्रयनुवचनं, तच्च व्यादृतिभिरेव हत्वां - इत्यथमदात् । भ्रगत्या 
हि कचित्तथा। न चात्रागतिरस्ति नियमे च मीरवमपि 
स्यात् । तस्माद् व्यादृतिहोमात् पुरस्तादेवाग्यो होमः- इति 
सिम् । कन्धप्रदौ पवचना्चैवमेवाचायस्याभिप्रायोऽवधाथते। तच्चो- 
दाहरिामः। 

प्राह । कः पुनरयमन्धयो होमो नाम ? छन्द्ःप्रमृत्याहुति- 
षरिशूपः--इ्ति ब्रमः। कथम् १--इ्ति चेत । उच्यते, संहि- 
तायां गायतरोकन्दस्का या ऋचः प्रवन्त, तासामाद्यया ऋचा 
तावटेकामाष्तिं शुहदयात । एवमुशणिगनुषट बहतो पङ्क विष्टब्- 
जगतोन्दस्कानामपि कऋचामादिभूताभिरेके काभिः ऋग्मिरेकं- 
कामाहतिं जुष्टुयात् । एवन्तावत. सप छन्दप्राइतयो भवन्ति । 
भनयेव रोत्या प्रतिच्छन्द्भराहुतयोऽपि सपैव भवन्ति, सपव 
च विच्छन्दश्राहतयः। तत्रातिष्छन्दो विच्छन्दसामपि च्छन्दोभे- 
दत्वात. मिलित्वा एकविं गतिरेव छन्दमाहुतयः सम्पद्यन्ते । एवं 
गानादोन् पश, पव्वादौन् सप्तदश , ` संहितादीन् जोन्, ब्राह्म 
पादोनष्टो, षहङ्गादौन् षट् , लुहयात. । स खख्षयमाहुतिषषि- 
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सूपोऽन्धो होमः। तती व्याहतिमिषटवा साविन्रयनुवचनम्। 

तदाह कर्प्रदौपः। “पुरस्ताल्छालाया उपलिपेऽमेः पषादा- 

चम्योपविश्य छन्टांसि विष्छन्टांसि सपिंषाण्डुत्वा गानेषु पर्व्वा 

दीन् वेदे षडङ्क च ्रन्यादौन्, ये वाऽपौताः येषां वा श्रायते 

तान् जुहोति व्याषहतौष'ः एति) प्रतर छन्दांसि -इत्यति- 

च्छन्द्सामप्यपलक्षणम् दति नारायणोपाध्यायाः । त्र उसां - 

दितन्डन्दोहोमादिकमभिधाय व्याषनो्- दति करणात् व्याह 

तिष्ोमात् प्राक्तनत्वमेव छन्दोदहोमादौनां सुषव्यक्रमवगम्यतं। म 

वश्वयमाचाओम्यास्प्र्ट);भिप्रायः कात्यायनेन स्पषटौक्नतः। स खस - 

चाय्यस्यास्यषटस्याभिप्रायस्य प्रदीप इवं स्यष्रमुपटेष्टा, --श्त्यवोचाम। 

नच ^व्याह्ृलौीतेति सव्व (य थित्तहामपरम्'- इति नारा- 

यो पाध्यायमलं युक्तमिति वाच्यम्। म्रवचनेऽपि तस्य प्रभत्वादापनघ- 

क्यापत्तेः। णकस्य जुद्धातिगब्द्स्येकत्रप्रघानद्ामपरत्वमन्यन्र च 

प्रायखित्तष्ामपर्त्रमिति तात्मयमदस्यान्धा्यलात् | तन्वसमाप्रन- 

स्थान्यत्राचाय्ये णापटेयाच्च । तस्मात् कम्मक्रमाश्रमेव तदुपादानम्) 

उपविश्य--द्ति करणमपि कम्बक्रमप्रदशनाधमेव। कथन्नाम ? 

उपवेशनाननमरमेव छन्दोहोमादयो भवन्ति न तु परम्तादपि-- 

इति । भ्रन्यथोपवगनस्यापि परिभाषाप्राप्ततरामदप्यनथकं स्यात् । 

य्च.--व्याषतौश्च'- इत्यनन्तरम् , (ततः प्रतिसरान्"- 

दूव्यादिना प्रतिसुरवन्धनादिकमुकरम् । तत्र, “ठग्ंवापाकरणं 

व्याख्यातम् - इति व्यरवहितसप्युपाकरणं ततः-णब्देन परामश्यते । 

तन, उपाकरणकम्मणः परं प्रतिमरबन्धनादिकमिति तस्व; | 
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कस्मात् १ शभव्यक्घं प्रधानगामिः,- दति वचनात् । व्माद्रतिषोमात् 

परमेवाचार्य्येण सावित्रयनुवचनादेः सूत्रणशच। प्पिष। व्या 

इतिष्टोमान्तस्याखष्टत्वात् तत् खष्टोक्षत्य, व्यादतिहोमात् परा- 

चीनस्य कर्मकलापर्स्याचार्येरेव स्यष्टसुपदेशात् न पुनः ख््टौ- 

करणमप्तितमिति तदनुक्ता, वच्यमाणदध्यत्ततधानाभक्षणात् 

प्राक् प्रतिसरवन्धनसुधदिष्टं काल्यायनेन । तस्याचायेणानुपदिष्ट- 

त्वात् । एवच्च , व्याहृ विदहो मात् पराचीनस्याचार्ययोपदिष्टस्य कन 
कलापस्य बुदिखत्वात् तस्यैव “तनः प्रतिसरान्' --इति ततः शब्दात् 

परामर्भः ,--ष्ति न किञ्िदनुचितम्। 

यदपि केचिदाहुः,- छन्दां सौत्यादिदितीयानि्देशात् छन्दः- 

प्र्तोनामेवातर देवतालवम् । ततञ् छन्दोभ्यः खाहा-षति वा, 

गायज्चा खाष्टा- इति वा जुहुयात् ,- इति । तदप्यसङ्गतभेव । 

कुतः १ षरटिसद्यावचनात् । ऋगादिभिरेव होमस्याभिधानाच्च , 

तधा चोक्तम् । 

'“छन्द्सामेकविं शानां संहितायां यथाक्रमम् । 

तच्छन्दस्फाभिरेवम्भिरादययाभिर्हाम इष्यते । 

पव्वैभिशैव गानेषु ब्राह्मपेषूत्रादिभिः। 

भङ्गेषु च तथा मन्तैरितिषष्टिजहोतयः"' । 
षूति॥०॥२॥०॥ 

सामसावित्रौञ्च॥३॥ 

पनुब्रुयादि्यमुवत्तनीयम् । सावितीं ऋचमाजित यत् साम गौ- 
यत, तदिह खामसावित्रमित्य श्यते । गायतं साभेत्यधं;। साम 
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साविति वक्षव्ये सामसाविवोखेति विभज्गिग्यत्ययः क्रियते, 

--दितोया किदे शवलात् समस्तस्येव सास्नोऽमुवचनं यथा स्वादि 

त्येवमथम्। इतरथा खख्तापि यथोपनयने - पच्छोऽतंचशः 

ककः , तथैवानुवचनं स्यात् ॥ ०॥२॥ ° ॥ 

सोम रालनं वर्गमिति॥ ४॥ 

वशब्दो लुप्वदृष्टव्यः सोमराजानं वरुणमिति च'- इति भट 

भाष्यम् क्रचित् सुत्रग्रनये प्द्यतएष चगशब्द्ः। सोमं राजा 

नमिव्येतस्यासचि गोयमानं साम चानुत्रूयात्। सामेति कस्मा 

दश्यते ! श्रधिकारात्। बादस्सत्यमिति विकम्"-- शति वच- 
नाच्च। सोमं राजानमिेत्यां खर्चि गीयमानं साम 

वाईसखत्यमित्याख्यायते । तश्च गयगाने पल्यते । कविषु पूर्वेण 

सूत्ेणास्मैकसूत्रतां कश्ययन्सो वणंयन्ति। साम साविकीश्चानु- 

व्रूयात् । काम् १ सोमं राजानमिति'--दति। तदसङ्गतम् । 

कस्मात् ? यस्मात् सविदेवताका खक् सावित्रौ भवति, श्यं 

खचवामेयौ । श्रपि च। भ्रस्यां वणनायां त्रिकस्यानुवचनं न 

प्राप्रोति , दिकस्थैव स्यात् । तच्चानिष्टम् । कुतः ? 

“गायत्रीं च सगायतौा बाहस्मत्यमिति त्रिकम् । 

गिष्यभ्योऽनु द्य विधिवदुपाङयास्ततः श्रुतम्” । 

दति वचनात् । तस्मादस्मदुर एवाथः ॥ ० ॥४॥ ° ॥ 

अदितन्डन्दसोऽपील्य यथाथम् ॥ ५॥ 
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छन्दस; प्रक्रतस्य ग्रग्यस्य भादितः किखित् भ्रधौत्य भारभ्य यधीर्थ- 

मिति कर्मणः परिसमासिरुयमे। तन्वसमापनमिदानीं कत्तव्य 

मित्थं: । यच्च,--यथाथमिति वचनादिदानीं न्दोश्ोमादिकमिति 

वषयन्ति। तदसङ्गतम् । यथार्थशब्दस्य कमा पवगसुचनाथताया- 

एव सव्यैत्ावगतेः। व्याद्तिहोमात् पूवमेव कञ्प्रदोपै तदु- 

पदेगाचच । तत् सैखखछधस्ताच्रिवेदितमस्माभिः। एतस्मिव्रवसरे 

वाटो प्रतिसरबन्धनम्।. तदाह कर्प्रदीपः। “लतः प्रतिसरान् 

दति बाष्ावावक्नौरन् खस्यथना्थम् । अथ दध्यक्षतधाना मश्व 

यन्िः--इ्ति॥०॥१५॥०॥ 

अत््तघाना भक्तयन्ति धानावन्तं करम्भिणमिति॥ 

॥ & ॥ 

भरता यवाः, त एव ष्टा धाना भवन्ति । तथा चोकम् । 

“"शरक्ततासु यवाः प्राक्ताः यष्टा घानां भवन्ति ते" । 

दूति । श्रचतघानाग्रहणं गोधुमादिधानाप्रतिषेघाथेम् | धानाः 

वन्तमिति ऋचा नसामा कुतः ! ऋगधिकारात् | भशयान्त 

सव्व" प्राय्रन्ति॥०॥६॥ ° ॥ 

दपः प्राश्नन्ति द्धिक्रावशोऽकारिषमिति॥ ऽ ॥ 

द्रः--दूत्यवयवाथा षष्टो । दभीऽवयवं सव्वे प्राश्नन्ति, दधिक्रातरु- 
षति भन्त्ेण । तदव धानानां दक्षश्च पएधगीव प्राशनम् । कस्मात् ? 
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सूत्रमरेनेषो परेथात् । भ्यन्ति- दति; प्राग्रज्ि-श्तिच; 

क्रिययोः षथगव निर् गच्च दधिप्राशनमन्श्चोख्छिष्टा एव परटिषुः 

प्राणाम्निष्ोवरमन्तवत् ननु क्रताचममा एष दधि प्राशिष्पण्ति? 

न । भावाम्सोदकाः--ष्ति परतः करणादिदानीमाचमनाभा- 

षस्यावगमात् । परथवा । द्दानोमाचमनस्यानुपदेगादिशेष्छिष्ट 

तैव नास्ति--श्त्यवगम्यते यत खसाचमनं नोपदिशति, तत्री- 

च्छिटत्वमेव शिष्टा नेच्छन्ति। यथा प्राणाजिषोतरे सोमभक्षणादो 

च । धाना दधि चाखाद्यन्सो निगिरम्ति। तथाच कम्मप्रदोपः। 

श्रध दध्यच्चतघाना भक्ष्रम्सि, दधिक्राम्नन दपि धानावन्तेति 

धानाः. ्रखादयन्तो सेलिषटन्ति, निगौयाचम्यीपविश्यामुवचम्- 

मनुगानम्” दूति। अपरे तु,-धानादघ्रोर्श्िलितयोः प्रा 

शनमिस्छन्ति ; - शष्कानां धानानामभक्षयित्वा निगिरणशक्धं 

मन्यमानाः । तदसङ्गतम् । पथक् प्रा्नस्योक्षलात् । ग्रन्यान्तरे- 

ऽपि (दधिक्रावेन दधि धानावन्तेति धानाः श्ति मेदै्मैवोप- 

न्यासाञ्च॥०॥७॥ ° ॥ 

अ्रचान्तोदकाः खाण्डिकेभ्योऽनुवाक्या भ्रनुगेयाः 

कारयेत् ॥ ८ ॥ 

यदा स्वं शिथा भाचान्ोदकाः सन्स उपपिशन्ति, तदा 

चार्डिकभ्यः गि्यसमूहभ्यः अनुवाक्या भ्रलुगेयाश्च कारयेत् । 
सभाचाय्यः स्वयमुक्ता भनु पश्चात् गिध्यान् वाचयेत्, खयश्च 
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गोलवा भिष्यान् गापयेदिन्यधः | शेयं खा िकरभ्यः-- इति 
चतुर्थो व्यत्ययात् दितीया्थे वयंनीया। खार्डिकः समृषो- 
घटेत्यनरधान्तरम. । तथा चीक्तम । “घटा खाण्डिक उच्यत- 
इति । काः पुनरनुवाक्धा, भनुगयाश्चाभिप्रयन्ते १ उच्यते। श्रा 

चासवचनादनु पश्चात् भिष्यैरयन्त -- इत्य॒नुवाक्याः बदहुवचन- 
स्यार्थवच्वात् याः काश्चन् तिस्र ऋचो भण्यन्ते । ता एव ऋचः 
भाचच्यगानात् प्रतः भिैर्गीथन्ते इत्यनुगेयाः ,-- ताखेवकत- 
गौयमानानि त्रौगि सामानि कय्यन्ते। अन्ये तु, भ्रतुगेयाः-- 
द्ति व्यत्ययात् सरौत्मभ्युपगच्छन्तो यानि कानिचित् तीफि 
सामानि वयन्ति, न ताखेवक्त गौयमानानि-¶ति। 
एव वा- 

भाचागोटका दति व्यत्ययात् हितौयां प्रधमा। खारि्िकिभ्य- 

दूत्यज्रापि तथैव हितोयार्थं चतुर्थो । तथाच, भ्राचान्तोदकान् 

साण्डिकान् श्रतुवाक्या श्रनुगियाः कारयेदिति पूव्यैवदर्थः ॥ ° ॥ 
॥ ८ ॥ ° ॥ 

एवमुपाकरणात् परं कि तस्मादेवाह भ्रारभ्याघौयते१ न 

किन्ति ?- 

साविन्नमहः काडन्तन्तं ॥ € ॥ 

सविता देवता यख, तत् सावितं हस्तनक्षत्रम । तदयुक्तमहोऽपि 
सापित्रमिव्याख्यायते। तद्योगात्तच्छष्दः। तदहः काहे 
प्रतिप्रालयन्ति,-तस्ि्रद्धि माधौयते--श्त्य्ध; ॥ ०॥८॥ ° ॥ 
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उदगयने च पक्षिणो राचिम्॥ १०॥ 

उदगयने उदद्चं मागं प्षहठत्ते सवितरि। चशब्दात् पूववदेवोपा- 
कत्य परचिणौँं रात्रि कान्ते । पक्षाविव दिवसावभितो वस्या 

राजः सेयं दिनदयसद्िता रातिः पर्षिणौ-श्यच्यते । 

“हावद्धावेकरातिश्च पक्विणोत्यभिधौयते? । 
इति वचनात् । दृदष्वोदगयनोपाकरणं येषासुत्तरारण्यकादौनां 

दक्तिणायनेऽध्ययनं प्रतिषि, तेषामध्ययनाधं बोषव्यम् । तधा 

चोक्गम् । 

"'नाधोयौत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 

न चोपनिषदश्चव षमासान् दसिणायनान् । 

उपाक्लत्योदगयने ततोऽधौयीत धन्यवित्। 

उत्सगसेक एवेषां तेष्यां प्रोष्ठपदेऽपिचःः | 

धति॥०॥१०॥०॥ 

उभयत एकं त्रिरा्नम् ॥ ११॥ 

उभयत उभवस्िव्रष्युपाकरणे विरा्रमनध्यायभेके श्राचार्य्या. 
मन्यन्ते । विरात्र खखेतदुपाकरणदिनेन सहैव बोहव्यम् ॥° ॥ 

१९१॥०॥ 

आवचार्थ्याणाञ्चोद कोल्स चनसुभग्न्र ॥ १२॥ 

उभयत उभयोग्प्यपाकरणशय)राचाग्याणामरक्रोमेचनं खटक्रा- 
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च्छ लिप्रचेपेण तर्पणं कत्तव्यम् । श्राचार्ययाणाम् इति पूजाय 

बहुवचनम् । चशब्दा दन्येषामपि ऋष्यादौनाम.। वच्यति च, 

““च्छन्दारस्युमीनाचाकैएश तप॑येवुः'"-- इति । 

एव वा- 

भ्राधया्णां बहवचमादन्येषाञ्च ऋथयादौनां तपं कत्तव्यम. । 

चशब्दात् कष्यादिपूजनमपि कत्तव्यम । .शरन्ये तु वणयन्ति, ्रा- 

चार्य्याणामित्यादिशष्द्ा लुंघवदृषटव्यः - दूति । तदिद तपणादिकं 

होमात् पूं कर्तव्यम् । तदाह कश्चप्रदोपः। "उल्गयेवोपाकरणां 

व्याख्यातम. । ऋषिसामान्याघ्नावयन्तस्तयैव निमज्याचम्य ऋषि 

सामानि गायन्त ऋषींश्च निगमादिभिः सम्यूज्य पुरस्ताच्छालाया 

उपलिपेऽने; पचादाचम्योपविश्य छन्दांसि विष्शन्दांसि इता "-- 

दूत्यादि। भ्रव यदपि ऋषिपूजा निमञ्जनानन्तरर्पाठता, तधा 

प्य सर्गवन्तिमच्जनतपणयोः पून प्रत्येतव्या । निमज्य-- ति पूल्वै- 

कालता लुषोत्यपेखया इति नारायणोपाध्यायाः । युक्षद्चेतत् । 

““उल्सगेरीवोपाकरग व्याख्यातम् --दत्य तिटेशस्यायवच्वात् । किम- ` 

न्यत् कुर््यादतिदेशः क्रमं विना । ऋष्याद्याश्नावनादौनि हि स्वप 

देनैव निदिश्यन्ते । 

श्रन्ये तु व्याचत्तते ,-भ्राचा्यणां गुरूणां वहुबचनात् तत् 
9 न~ © ^~ ~ भ ९ 

पत्ारीनामपि उदकोत्सेचनं गन्धोदकोदत्तनेनाङ्गासरादनं क्न - 

ष्यम् दूति । तदसङ्गतम् । कश्मात् ? श्रशब्दत्वात् । तपणस्य च 

स्फ ट मु पदेशात् । | 

''उक्षादनख् गात्राणां खप्नोच्छष्टभोजमे । 
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। 

न कुया हरुपु्रस्य पादयोश्चावनेजनम्" । 
धूति मनुना गुरुपुत्रस्य गात्रात्ादननिषेधाश्च॥ ०॥१२॥०॥ 

श्रवगामेक उपाक्रल्येतमासार्विात् कालं काड- 
चम्तं ॥ १३॥ 

यवां यवणयुकतां ख्रावणख पौमासीम्-.इति केचित् । कश्मात् १ 

वणेन अखावण्यां पोगंमास्याम्- इति गद्यान्तरात् । “कणां 

श्रवणनक्तम्''-- इत्यपर । कस्मात् { -खवखेन अ्रावणस्य'"- 

ति खष्ान्तरात्। तदत्र भगवन्तो भूमिदेवाः प्रमाणम्। 

हितौया व्याख्याता । खवणां प्रतयुपाक्षत्य , भ्रासाविषरात् ₹हस्त- 

मसत्रपययन्तम् , एतं कालम. एके कान्ते । अरवणासुपाल्लत्य 

ताषव्र पठन्ति, यावद्धाद्रपटे स्सः--ष्ति॥०॥११॥ ०॥ 

तेषौसुत्रुजन्ति ॥ १४॥ 

मषः पौषः । तस्येयं तिथिः तैषौ । तां प्रलयुलृजन्ति, - एके -- 

द्त्यनुषज्यते। तथाच ग्द्याम्तरकारः। खवकेन थाषश्यां 

पौणमास्याम्”--श्त्यपाकरणं सूतयित्वा, “पोषस्य रोषं 
मध्यमायां वाटकायामष्यायानुत्छनन्ति"- इति पौषी मास्यत्स 

सूत्याञ्चकार--ष्ति। भ्रथवा तिष्यः पुष्वनच्ततरम. , तदूयुक्लाया 

काचिस्षिधिः सा तेषौ।. तां प्रलयुलृजन्ति उल्सर्गख्यं कन 

क्व्यैन्ति। वेषौ पौणमासीमिति कुतोन व्यते १ सव्धत्राविमा- 

नेनामुष्टानाव् । 
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“पुष्ये तु छन्दसां कु्यादहिरतर्व्न नं दिजः? । 

षति मनुवचनाच्च । सा खल्वियं तेषी दयौ वोदव्या । कथत्राम १ 

प्री्ठपदोपाकरणपक्ते ,उदगयनशुक्तैषौम., उदगयनोपाकरण- 
पते तु परोष्टपदवेषी' प्रयुतर्गः। एवञ्च “प्रोष्ठपदे तिषयेण वहिः” 

--दइत्यादिक्प्रदौपवचनमपि उदगयनोपाकरणपक्त एव प्रोष्ठ- 

पटे उस्षगविधायकं मन्तव्यम् । अरारण्यकरादीनां खलछध्ययनाय- 

सुदगयनोपाकरणम. । तस्यैव च प्रौष्ठपदे उत्सं; । 

''उपाक्त्योदगयने ततोऽधौयीत धरमवित्। 

उत्सगैक एवैषां तेष्या प्रो्ठपदेऽपि च" । 

शति वचनात् । पप्रीष्टपदापाकरणे तु न प्रीषठपद एवोव्गः) 

तत्र इस्तेनोपाकरणकन स्तत्रैव पुनस्ति्येणोसग स्यासम्भवात् । श्रत 

णव मनुनाऽपि,- 

“तिष्ये तु छन्दसां कुर्याद हिरुत्सव्न नं दिजः । 
माघमासस्य वा शक्ते पूव्वाद्धं प्रथमेऽहनि" । 

इति वचनोत्षरादन प्रोष्टपदोपाकरणपसाभिप्रायेणवोदगयने 

खक्सर्गऽभिहितः । 

्री्ठपदोस्गात् परतस्तु यावदन्यदुपाकरणं न क्रियते, ता- 

वदांरण्यकादौनामध्ययनं न कत्तव्यम्। कस्मात् १९ “प्रौष्ठपरै 

तिष्येण वहिः” ् त्यादिना उत्सर्गमभिधाय, श्रत आ्रआपुनरपा- 

करणशादेदं न व्याष्रेयुरन्यतर ब्रह्मयन्नात्”- दति कर्मप्रदौपवने 

भतःशब्देन प्रक्षनस्मैवोर्सगस्यावगतैः । 

"नाधौयोत रहस्यानि सोश्षराणि विचक्ष; । 
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न चौपनिषदश्चैव षर्मासान् दक्षिणायनान्'' । 

इति वचनेन दक्िणायने सव्वदेवारखकादौनामध्ययननिषेध। ञ्च । 

अन्यानि तु छन्दांसि उत्सर्गात् परमपि, शक्तपक्तेध्येतग्यानि। 

तदाह मनुः। “ 

'“'यथाशास्वन्त- क्तैवमुत्सगं न्दमां वद्धिः । 

विरमेत् पिणं रातिं तदेषैकमहनिशम् । 

अत ऊर्जैन्तु छन्दां सि शुक्तेषु नियतः पठेत् । 

वेदाङ्गानि च सर्व्वाणि क्ष्णपक्तेषु सम्पठेत्" । 

षति। तदिदं वचन परिशेषादारणयकादिव्यतिरिक्तविषयमेवाष- 

धायते। तस्माटारण्यकारीनामेवापुनसपाकरणादनध्यायो ना- 

न्येषाम् । के चटेतदवुह्वा बहु विरुद ब्रुवन्ति स्म। श्रलं ग्रन्यगौर- 

वजनकेन तदोयदूप्रणोपन्यासेन ? 

वस्तुतस्तु अ्रम्माकमुपाकरणदैविष्येऽप्यत्मगस्य न दविध्यम्। 

उत्मगः खले कएवोभयोरष्यपाकगर णया; प्ाष्ठपदरे तब्यां स्यात् । 

कुतः १ उभयमुपाकर्णं सूत्रयित्वा परतस्तव्यामुतृमगस्य सूव- 

शासघाऽवगतैः। श्रतणएव कात्यायनेनापि प्रोष्ठपदे तिष्येण विः" 

इत्यादिना तधेवाद्। नचेदमुरगयनोपाकरणाभिप्रायं वचनमित्यत्र 

प्रमाणमस्ति, तथात्वे चौत्सगान्तरं न स्यादेव । श्रनुपदेशात् । 

तस्मादेक एवोतृसगः प्रोष्ठपदे तिष्वेशित्यवधाग्यते। श्रतएवोभय- 

मु पाकरणमुपदिश्च - 

'“उत्स्गधैक एवषां नेष्यं प्रोहपदेपिच''। 

दतयेकमेवात्सगमभिपत्ते। न च, प्रोष्ठपदे हस्तेनापाकरण- 
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कर्त सत्रैव पनस्तिषयेणोतृसगों न सम्भवतीति वाखम् । वर्षा 

म्तरे प्रोष्ठपद इस्तेनोपाकत्त वर्षान्ते तैव तिष्येणोत्समस्य सम्ध- 

वात् । तथा गागयः-- 

“सिंहे रवी तु पुष्यके पूव्बाद्धे ऽविवरे वहिः । 

कन्दोगा मिलिताः ङु्युरुतृसगे सलखच्छन्दसाम् ॥ 
शक्तपके तु दस्तेन उपाकग्मापराह्िकम्। 

इति सिंहे रवौ पुथक्तं उत्मर्गमभिधाय हस्तेनोपाकरणमभिदधान- 

रतटरेव।ह। भस्माषहटचनादस्माकसुपाकरणे अरपराहः कालः स्यात्) 

“प्रध्यायानासुपाकन् कुब्थात् कालेऽपराह्िके । 

पूव्यै!द्धं तु विसखगः स्यादिति वेदविदो विदुः” ॥ 

इति परिशिष्टवचनाच्ैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । गोभिलस्थेतदिति 

हेमाद्धिः। तथा तस्येव,-- 

“'ह्दोगा मिलिताः कुब्युः प्रातरौत्सगिकीं क्रियाम् । 
भपराह्ने श्पाकर्म पुष्यहस्तत्तयोदि जाः” । 

ति । यदा पुनः सिंशख्थं सूये शुक्तपक्षे योसत; तस्मात् प्राचौनः 

पुष्यः कर्कटस्ये रवी भवति, सदा तश्र पुष्ये उत्सगः करणीयः । 

कुतः ! 

"मासे प्रो्ठपदे हस्तात् पुष्यः पूवव भवेद् यदा । 

तदा तु रावे कुर्यबादुत्सगं छन्दसां दिजः ॥ 

दति परिष्िष्टक्षेः। तथा प्रोष्ठपदे हस्तस्य दुशत्वे तज्रोपाकरणं 

निषेधति चतुवर्गचिग्तामणो सतिः । 

“'उपाकन्य न कुव्यैन्ति क्रमात् सामम्यजुर्विद्ः। 
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गर्संक्रान्तियुकेषु हस्त-खवण-पव्वंसु'' ॥ 

इति । नदेवम्भूतखले श्रावण एव शस्ते रपाकरशं कक्व्य 

भवति । 

“बह्नचाः गरवे चेव हस्तक्त साभवेदिनः'` । 

दति परिशिष्टवचनात्.। खावणे हि बहवाः खरवणिनोपाङ्व्यैन्ति । 

गोभिलस्यै तदिति निषंया्मृतकारः । 

“धनिष्ठाप्रतिपदूयुक्तं लाष्कच्तसमन्विनम् । 

खावशं क्म कुर्व्वोरन् ऋग्यजुःसामपाठकाः ॥ 

दति परिशिष्टवचनाग्सरेऽपि यावं कम्मतिसमाख्यया तधाऽवग- 

स्यते। विगरेषमाहइतुव्वदमनुकाल्यायनौ -- 

“प्रइ राव्रादधम्ताचेत् संक्राम्तिग्रहणं तदा । 

छुपाकर न कुर्वत परतशेव्र दोषक्लत्” ॥ 

दति। तस््ादियमेवावधारणा.--प्रो्पटीं शइस्तेनोपक्षत्य॒दैव- 

पर्व्याणि गेयगानादौीनि तावदधीयीत यावदब्दाम्तरे प्रोष्ठपदे तिष्यः 

भवति । उदगयने चोपाक्षत्योत्तरारण्यकादिकं यावत् षर्मासाम- 

धीयीत , ततः प्रोष्ठपदे तिषेण हयाङत्सगं कुयात् । उतृसर्गात् 

परतसु यावदन्यदुपाकरणं न क्रियते, तावददं न व्याहरेदन्ध्र- 

ब्रह्मयन्नात्। भ्रस्मच्छास्े तघेवोपदेथात्। 

एवं च उत्सगात् परमपि शक्तपचेषु छन्दसामध्ययनवोधकानि 

यानि मन्वादिवचनान्युदाद्ृलानि, तानि प्रसमह्यतिरिक्षविषयारि 

बोदव्यानि, ्रसच्छास्ते परो्टपदश्क्त पचै तिष्धैणोतसर्गात् परतः पुन- 

ष्लत्रेव शसतेनोपाकरणविधानात् तेषां वचनानां न खचछतराव- 
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काशोभवतीति ॥ उत्सगविधिश्च कमप्रदोपादवगन्तव्यः ॥ ° ॥ 

॥ १४॥ ° ॥ 

भथेदानौमचा्ययादीनामुदकोत्सेचनविधिरभिधौयते ,- 

प्राङ्वोदङ्वा ग्रामान्निष्क्रम्य बा अापोऽनवमेह- 

नीयास्ता अभ्यद्योषस्पृश्य छन्दाटसखुषीनाचाय्याएशच 
तप्रययुः ॥ १५॥ 

प्राह्नुखो वा उदङ्मुखोवा म्रामातिष््रम्य। सोऽयं ग्रामातरि- 

ष्क्रमण एव प्राडमुखत्वादिनियमः। न परुनरपामपि प्रागादि- 

दिगवस्थितलम् । या त्रापोऽनवभेहनौया; । मेहनं मेद", तस्मा- 

द्वाचीनाः अ्रवभेहनीयाः ताः न भवन्ति--इत्यनवभेहनौयाः, 

नामिदनघ्नाः इत्येतत् । तथा चोक्ञम् । “नाभिदघ्र उदकेऽनुष- 

व्ष्टाः""--इति । ता एवन्मूता अ्रपोऽभ्येत्य प्राप्य, उपस््श्य साला, 

च्छन्ट्प्रभृतीं स्तपेयेयुः सर्वे । चणशब्दाद्रह्मादीं्च तपेयुः । 

तपगश्ेदं कुशमयान् ऋषौन् खनस्थान् गन्धादिभिः सम्पूज्य 

कर्तव्यम् । तपणानन्तरञ्च खलस्थ।नार्षोणां जलान्न लिप्रकेपेणा- 

भिषेकः क्तव्यः । तथाच कञ्मप्ररीपः। “कौशाकृषीन् खलस्थान् 

गन्धमाल्यदिभिः सन्कत्य नाभिदघ्र उदकेऽमुपविष्टा ब्रह्माणं वेदान् 

टेवादृषीम्कन्दांस्याचाथांश्च तप॑वेयुः, उकैक्षी नभिषिष्वन्ति- 

द्त्यादि । “कषोणां सिच्यमानानाम्”- इति च । भ्रश्र च खुत- 

येव विभक्या तपंणं बोदव्यम् । तेन = ब्रह्माणं तपंयामि-- श्त्या 

दिकः प्रयीगः । तथाच नित्यतपणे कर्मप्रदौपः। 
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““यवादविम्तपंयेहेवान् सतिलाह्िः पिननपि । 
नामान्ते तपयामीति ्रादावोमिति च ्खुतभ्"'। 

इ्ति। तदिदसुपाकरणादुत्सर्गाच्च परं सूत्रधत्राचाय उर्सगेऽपि 
तप्रणं दशंयति। एतञ्च कर्प्रदोपक्षता स्पष्टौक्लतम् । तदिदमुपा- 

करणमुत्सगश्च ग्टहस्थवानप्रष्याभ्यामपि कक्तव्यम्। भ्रन्यधा 

खुरषयातयामता च्छन्दसां न भवेत् । तश्राच स्मरणम् । | 

८८ = वन र ध उपाकर्म्मो सञ्ज नञ्च वनस्थानामपोष्यत । 

धारणाध्ययनाङ्गतात् ग्टददिां ब्रह्मचारिणाम्” । 

इति ॥ ०॥ १५॥ ०॥ 

श्रधेदानोमनध्यायविवक्तयेदमाह, -- 

त्मन् प्रद्यपाकरगोऽभानाध्याय आपुनरुपाकरणा- 

च्छन्दसः ॥ १६॥ 

उटगयनोपाकरणां प्रत्युपाकरणमुष्यते । तस्मिन् प्रत्युपाकरणे कते 

सति। भ्रभ्वानाध्वायः | श्रभ्रद्गनऽनाध्यायोऽभ्ानाष्यायः। सदे. 

वाश्चाणां सद्धावादश्चदपनातिगयिकं श्द्यतै,- इति कर्कोपा- 

ध्यायाः। भ्श्चदप्रनच्चेदं स्वरूपोपपन्नम् इति भष्टनारायणो- 
णाध्यायाः। किं पुनरत्र तश्वम् १ उत्तरं तत्वमिति ब्रूमः। 

कस्मात् ? ('परञ्रदथने च.सवर्पै”- इति श्द्ाम्नरात्। कत- 

मानि पुनस्तानि रूपाणि कियन्ति च ? उचयते। स्श्ववायुस्तनित- 

विद्य दूवषाणि पर्चैव। 
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प्रध्ययनमध्यायः, भा प्रध्याय: भाध्यायः, न भ्राध्यायः, भना 

ध्यायः । एवश्च सम्यगध्ययननिषेधात् गुरुमुखाद् यदध्य यनं क्रियते, 

लैवानध्याग्रो नतु व्याख्यानचिन्तनादावपि,- इति बोदव्यम् । 

मौतमोऽप्याहइ । । 

“नित्ये जपै च काम्ये च क्रतो पारा्यणेऽपिच। 

नानध्ययोऽस्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे खतः" । 

ति | कियन्तं कालं यावदनाध्यायः } श्रा पुनङ्पाकरणात् । पुनर्- 

पाकरणपग्येन्तम् । कस्य श्रनाध्यायः ? च्छन्दसः वेदस्य । तेन 

वेदाङ्गादौनामध्ययनेऽप्यदोष एव । तथाच स्मरन्ति । 

“वेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नैत्यिक । 

नानुरोधीऽसत्यनध्याये षहोममन्वेषु चेव हिः । 

इति । 

''तस्मादशरष्टव दमनध्यायस्ते पठेत् । 

यदङ्ग तदनध्याये गुरो वचनमाचरन्” | 

दति चेवमादि॥०॥१६॥०॥ 

विद्युत् स्तनयिलुपुषितेष्वाकालम् ॥ १७ ॥ 

विद्यत प्रसिहा। स्तनयित्ः सशब्दो मेवः। पृषन्ति विन्दवः 

संजातान्धस्येति एषितं वष्रणमिल्येतत् । एषोदरादित्वात् तत् पदं 

सिम् । एतेषु समासकरणाश्विलितेषु जातेषु, प्राकालं-- निमित्त 



[शप्र ३ ख.) रुद्यमब्रम् । ९ 

कालादारभ्य श्रप्ररेदयर्यावत् स एष कालस्तावन्तं काशम् । 
छन्दसोऽमाध्यायः -इत्यनुवत्तेते। तानि खस्वेतान्यकरुती यदैष 
जायन्ते तस्मादेव कालादारभ्य भ्राकालनध्यायं दुष्यन्ति, 

ऋतो तु प्रादुष्कनानिसमय एव। तथाच मनुः। 

“विद्य त्स्तनितवपेषु महोरकानाच्च संङघपे । 

श्राकाल्तिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत् 

एतांस््वभ्य दिलान् विद्याद् यदा प्रादुष्ड्लतानिषु | 

तदा विद्यादनध्यायमनरतौ चाञ्रदपने"'। 

द्ति। प्रत्र खल्, श्रतृती चाभ्रदर्भने',- इति परतः कुव्यैन् प्रा- 

दुष्क ताम्निष्वमौषामभ्युदये ऋतावप्याकालिकमनध्यायं बौघयति । 

सम्यासु विद्य्त्स्तनितयोः सत्रिपातं पुनः सन्योतिरनध्यायः, 

वषणे तहोरात्रम् । कस्मात् ! 

“प्रादुष्कृतेष्वम्निषु तु विद्यत्म्तनितनिसने । 

सज्य!ति; स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथा दिवाः'। 

द्ति प्रनुवचनात् । तदत्र, “विद्यत्स्तनितनिस्वने', - इति समाम- 

करणात् इयोः सन्निपातं दशयति । गेषे, विद्य॒त्म्तनितवर्षष्,- 

दति त्रयागां पूर्व्वाक्तानां ओेषे--वषं सति, यथा दिवाऽनध्यायस्तधा 

रात्रावपीत्यदहोरात्रमित्यः । रघु नन्दनस्वेतदिगेषमनानो चयन् ; 

मह सछफासहचरितत्वेन मदा गर्ननमाकालिकम् , श्रसप्रगज्जने तु 

सश्थोतिरनध्यायः,- इत्येकत , वपासु सज्यातिरिति चान्त, 

वणयाश्चकार। यत् पुनर्हारौतवचनम्-“ सायंसब्धयास्तनिते रातिं 

प्रातःसन्ध्यायामरहोरातरम्''- एति कैवनस्तनितैऽप्यनध्यायं विद- 
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धाति, तदपि वाचनिकल्वादविरुठम् । यदि पुनर्वि त॒स्तनितयोः 
सत्रिपाते सज्योतिः, केवलस्तनिते अष्टोरात्रमिति बैषम्यादयुक्ल- 

मिति विभाव्यते, तदा तहचनं ध्नेपुण्यकामं प्रति बोदव्यम् । 

कुतः! । 

“नित्यानध्याय एव स्याद्गाभमेषु नगरेषु च । 

धर्ममेपुणयकामानां पूतिगन्धे च सववेदा । 

दति मनुवचने धर्यनेपुणकामनयाऽप्यनध्याये विशेषदशं नात् । 

विद्यानैपुण्यकामस्य तु नैषोऽनध्यायः- षति द्रष्टव्यम् । अन्यैव 

दिशा ,- 

“सन्ध्यायां गज्जिते मेषे शास्रचिन्तां करोति यः। 

चत्वारि तख नश्यन्ति श्रायुव्विद्या यशो बलम्" । 

ष्तयेवमाद्याः स्मृतयोऽपि व्याख्याताः । सोऽयं मनोः खरत्तलभ्यः 

शास्त्रा । श्रधात्रापरितोष्रोऽनध्यायसचौनाम् ;- प्रयेकभेवामो- 

षामनध्यायनिमित्तत्रमसु। तथापि वषचनाम्तरासि धमानेपुख 

विष्यानेपुण्यकाम विषघयतयेव व्याख्येयानि । तत्राप्यतिशय विशेषादु- 

वितरेषः विवेचनोयः। अधवा। अरक्मदाचायस्यैतावदेव मतं, 

मताम्तराणि चन्धेषामिति न किञ्चिदमुचितम्। मतभेदाः 

खरषेषे उच्चावचानध्यायकल्याः । न तेषां विरोधपरिषारार्थमतीव 

यतितव्यमिति। सा चेयं रौतिरन्यत्रापि वथासम्भवमनुसर- 

णोया॥०॥ १७॥ ° ॥ 

छल्कापातभृमिचलनज्योतिषोरुपसर्े षु ॥ १८ ॥ 
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उसका ,-- 

“वषच्छिखा च सुद्छाग्रा रक्षनीलशिखोञला । 

षौरषो च प्रमाणेन उस्क। नानाविधा मता । 

 शत्युक्ललक्षणा । तासां पाते इतस्ततोऽने क॑महोर्कानां सम्पाते । 

कुतः ! “मदोरफानादङ् संश्नवे"--इति वघनात्। एतगोषका- 

पातेऽहोरातानध्यायविधायिकाः खयतयोऽपि व्याख्याताः | भूमिः 

चलने एथिव्यायां चलितायाम्। तत्राहोरा त्रानष्यायपरं खृत्य- 
रं विद्यानेपुण्यकामविषयं वणेनीयम् । न्योतिषोषच सूर्या 

चन््मसोरुपसगं ग्रहणे । एतेष निमिश्वेषु भराकालं छन्टसोऽना- 

ध्यायः-- द्रति वततत एव । समासकरणमत्र लाघवाथम् । एके- 

कथः खल्षमोषामनप्यायनिमिन्नत्म् । तच्च ऋलतावप्यविशिष्टम् । 

तथाच मनुः। 

“निघाते भूमिचलने ज्योतिषा ोपसन्नंने । 

एतानाकालिकान् विद्यादनध्ठायाढरतावपिः । 

इति। श्रत खल्वसमासकरणात् वदुवचननि्दे शाश्च प्रत्येकमेषा- 

मनध्यायनिमि्षत्वमवगम्यते । यत्त.,-- 

“तरपं न केगेत्त येदुब्रह्म रान्नो राष्ो्च सलक” । 

शति मनुवचनम् । तहनमने पुण्यकामविषयम् । यदपि,-- 

समाप्य वेदं य॒ निशमारण्यकमधोत्य च । 

पञ्चदश्यां चतुदश्यामष्टम्यां राहुसूतके"? । 

दति या्नवरकयवचनम् । ` तदिद्यानैपुश्यकामपरमिव्यविरेधः। 

भपरे वाहः । द्यनिगमिति प्रक्ञतेऽपि "क्ते.न्रे वहोराव्रम्" 
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--दूति तस्यैव परतोऽपि अद्ारातग्रहणं रादहुसूमकादोनामा- 

कालिकलरज्ञापना्यम्--दूति। यञ्च, तिरात्रानध्ययनं ग्रस्ता- 

स्तोदयमात्रविषयम्--इति तस्वकारादिभिविं तम् । तदप्रमाणम् । 

अनिशटाधिक्यमिति चेद्राविशेषात् । इतिचेत् पश्यसि,--ग्रस्ता- 

स्सादयपक्ते अनिष्टा धिक्यादनध्यायाधिक्यम्--दइति । तत्र । क- 

स्मात् १ अक्षात्. न खल्वनिष्टाभिक्यस्यानध्यायाधिक्यहेतुलव 

वचनमस्ति,-- दति तताप्यविशिष्टः प्रमाणाभावः। तदभावे- 

'प्युपदेशाचायुक्तम् । वसन्तादिषु खल्व तुषु निर्घातादयः किल न 

दोषमावर्न्ति । परमेषामनिटटजनकत्वाभावेऽप्यनष्ययनसुपदि- 

ष्यते । तथा चोकम् । “श्रनध्यायाढरतावपि?--दइति । श्रनिष्टा- 

धिक्यस्यानष्यायाधिक्य हेतुत्वे त्वनिष्टाभावेऽनध्याय एव न स्यात्| 

तस्मादनिषटजनकत्वाभावेऽप्यनध्यायोपदेशात् अ्रनिष्टाधिक्यादनध्या- 

याभिक्यमिल्येतदयुक्तम् । 

यच्चापरमुक्तम् ,--चेचग्रावणमागशोरषाणामादिप्रतिपदां नि- 

त्यानध्यायलरात् राहुसूतऊ,--इत्यपि नित्यलार्थम् । अन्यधा 
तदहोरात्रस्य पञ्चदशोप्रतिपद्घरितवादनष्यायप्रा्तौ राइ्ूतक- 

इत्यनेन पुनरनध्यायाभिषानेऽनुवादापत्तेः,--इति । तदप्यसङ्क- 
तम् । कस्मात् ? प्रमाणविशेषस्याभावात् । श्रपि च। 

“दमान् निव्याननध्यायानधौयानो विवन्ज॑येत्” । 

द्यु पक्रम्य मनुना पञ्चदश्यादोनामष्युपरेशात पञ्चदण्यादौनामपि 
नित्यानध्यायल्वमेबेति तत्रापि पञ्चदश्यंशे अनुवादोऽवज्जनीयः 
स्यात. । तद्र रादस्रूतके--श््याकालिकाभिप्रायमित्येव मत- 
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माद्वियताम् । पञ्चदभौप्रतिपदोः सन्धावुपरागंस्य सम्रवेन चेरा 
दतिरिङ्घप्रतिपदां काम्यानध्यायत्वाभ्यु पगमेन च पुनरकेरनवकाथा- 

दिति.घोमङ्धिरषधेयम्। ब्राह्मणपरित्राज्जकन्यायेन समाधाननतु 

पल्लान्सरेऽपि समानम्। एवमपरापराश्यपि वचनानि व्याद्य - 

यानि । प्रज्लतमतुसरामः॥०॥१८॥०॥ 

निघति च ॥ १९ ॥ 

भाकालं छन्दसोऽनाध्यायः-इ्वयनुवस्षंते। निर्घातश्च ,-- 

“यटाऽम्तरीत्ते बलवान्मारुतो मरताऽऽहतः । 

पतत्यधः स निर्घातो जायते वायुसम्भवः'” । 

द्युक्नलक्षगः । यश्च, - निर्घातः सगब्द् उर्फापातः,-- षति वर्णि- 
तम् । तदुक्षवचनानवनोकनेन ॥ ० ॥ १९ ॥ ° ॥ 

अषटकामावसखासु नाधोयौरन् ॥ २० ॥ 

अष्टका श्रमावस्या्च श्र्टकामावस्याः, तासु नाधीयौरन्। 

बहुवचनं व्यक्तिभेदाभिप्रायम् । भमावस्यासाहचय्यादष्टकापदमश- 

मौमात्रपरम् । न पुनरपूपाष्टकादोनामश्टकापटरेन ग्रहणम् । 

““चतुदश्यां पञ्चदश्या मष्टम्यां राहसूतङे"" । 

ष्रलि। 

““पक्षदये चतुदश्योर टमी इितये तथा । 

पक्ादवपि पक्चान्ते ब्रह्य लापौयते नरः| 



| गोभिलीयं [शष. शखः] 

दति चैवमा दिवचनान्तरेषु शरष्टम्या एव बहलमुपलश्भाचच । श्रपू- 

पाष्टकादिष्र किल तरिरातमनध्यायमिष्छन्ति। कस्मात् ! श्रिस्रो- 

{टकास्िरातम्ः'- इति गौतमसूत्रात् । अरर खल्वेकरात्रमन- 

ध्ययनं वच्यामः । ` 

श्राह । श्रनाध्यायः ,-दइत्यनुव्तत एव, किमधं पुनरिह 

'नाधोयीरम्ः- इति स्ूतितम् ? उद्यते। अ्रनाध्यायः- इति 

प्रणते यत् पुनव्वचनं तदित ्रारभ्याहोरात्तिकाभ्रनध्यायाः श्रध- 

स्तादाकालिकाः,-- दति प्रभ्नापनाथम् । श्रपिच । अ्ननाध्यायः- 

शूत्यमुवत्त ने छन्दसः - इ त्प्यतुवत्त'त । भ्रतस्तत्रिरासाथं नाधी- 

योरन्--दति वचनम् । एवच्च , इह छन्दसः ,--इति विश्रेषा- 

भावादङ्गारौनामप्येवमादयोऽनध्याया भवन्ति| तथा च खद्यान्त- 

रम्। वातेऽमावस्यायामिति सर्व्वानध्यायाः”--द्ति। सव्वं- 

शब्टादङ्गानामपि न च्छन्दसाभेव,--दति कर्कभाष्यम्। सर्व्व 

ग्रहणेन शिल्याद्यपि गण्यते, शिल्पिनामपि दछ्यनध्यायप्रसिदिरस्ि, 

--श्ति चाहुः । तथा च पुराणस्मरणम् । 

“श्रनध्यायस्तु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः । 

न ध्मशाख्ेषवन्येषु पव्मैखेतानि वञ्जंयेत्"” । 

दूति । यत् पुनव्वैचनान्तरम् ,--“उल्कायामन्न्युत्पाते सर्वासां 
विद्यानामा कालिकम् --इति सब्वग्रहणादङ्गादौनामप्यनध्यायमुण 

दिशति । तदर्मनेपुखयकाम विषयम् । श्रष्टम्यादिष्वपि विष 

सपु्यम्नरेऽभिहितः । तथा चापस्तम्बः | 

“उदयेऽसमये वापि मुहृत्तव्रयगामि यत् ।' 
तदनं तददोराव्रमनध्यायविधो विदुः । 



[३ध, ३ ख. ] पद्यसषम् । १ 

कैविदारः कचि यावत्तहिननाडिका; । 

तावदेव त्नध्यायो न तस्मिश्रे दिनान्तरे" । 

द्ति। (ततर पूव्ववचनमुत्षरमौमांसाध्यायिभिः परिण््डीतं पर 

वघनन्न्यग्र्यपरम् । यत्त॒ नि्ण॑यारृतष्ठतम् ,-- 

“प्रतिपन्ञेशमामेण कलामात्रेण चाष्टमो । 

दिनं दूषयते सद्व सुरा गव्यघटं यथा” । 

दूति । तद् दूषयते, - इत्यभिधानात् पूर्यैवर्सितामात्रेण सरव्दन- 

दूषणाय'- इति त्वकारः ॥ ०॥२०॥ ° ॥ 

पौर्णमासीषु च ॥ २१॥ 

नाधीयीरन्--द्त्यनुवत्तंते। चगब्दाचतुदगीषु च । तथाच मनु; । 

““श्रमावस्या गुर' दन्ति गिं हन्ति चतुदंभी । 

ब्रह्माष्टकापौणमासौ तस्मात्ता: परिवञ्जयेत् । 

दूति । श्रमावस्यापौणमासौग्रदण्त् प्रलिपदोऽपि ग्रहणमिच्छन्ति । 

` कस्मात् ? देहे पौणमास्यौ हे ् रमावस्येः- इति गुतैः। 

गोतमोऽपि। “श्रमावस्यायाच्च दं वाः दति सुत्रयत्रेतदटेव 

दग्यति। यत् पुनदहारौतस्मरणम्। “चेतरय्रावगमागभौर्षाणा- 

मादिप्रतिपदो नित्याः इति। तत्तासां नित्यवमात्राधं न 

पुनरन्यासामध्यायतवप्रन्नापनाधम्। विदयानैपुखकामविषयं वा॥ 

॥ ० ॥२१॥ ०॥ 

तिरु कात्तिक्यां फालबान्यामाषाटपाञ्च ॥ २२॥ 
तिष्षु च पौणंमासोषु कार्सिंक्यादिष् नाधीयीरन् । स ख्यं 
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विद्यानैपुखयकामं प्र्युपदेशो बोदव्यः । एवं तस्यान्यास पीर्ण- 

मासौष्वध्ययनमनिषिदम् । 

एषं वा- ६ 
र 

सर्व्वासामेव पौणमासीनामनध्यायत्वस्य पव्वैमुक्तलाटेतासु कञ्चि 

दिशेषौ वायः । कः पुनरसौ ? श्रासामुत्तरासु दितीयाखमप्य- 

नध्याय; । सोऽयम् । कस्मात् पुनरिदसखवगम्यत,-यदासामुत्त- 

रासु दितीयाखप्यनध्यायः १--इति। यस्मात् पौणंमासीग्रहणेनेव 

तदुत्तरा; प्रतिपदोऽपि ग्यन्ते। तदिदं विशेषोपादानमतो- 

ऽप्य स्षरस्यास्िेग्रहणाध मिल्यवगच्छामः ।--गोतमोऽपि । “का- 

स्िकौफाद्गुन्याषाद्ीपीणमासो तिखरोऽष्टकास्िरात्रम्--इति 

सूत्रयन्रेतदेवादह । 

“क्ष्ण पक्षे दितीयायां फाल्गुनाषाठृकात्तिके । 

शक्ता ्वयुक् हितोयायां ने वाध्ययनमाचरेत् । 

शति च वचनान्तरम् । श्रन्धे त्राहुः । कात्तिकयादौनामनध्यायलस्य 
सिद्धत्वात् तासु गतासु भ्रनध्ययनमिहोपदिश्यते। तत्र चकात्ति- 

क्यादौनां शुक्ञपक्तोयलात् तदु्तरा शुक्तपक्तोयेव काचित्तिथि- 

रिषाभिप्रेतेत्यवगम्यते। उपस्थितस्य शक्पत्षस्य परिव्यक्त मतु- 

चितत्वात् । तेन, मागणौषकचैतश्रावगणशुक्तप्रतिपदामनध्यायल- 

मनेनोखके। तदिदं सूत्रम् ,-^चैत्रश्रावणमागशोर्षाणामादि- 

प्रतिपदो नित्याः” इति हारौतसमानाधेम् ,- दूति ॥°॥ 

॥ २२॥ °॥ | | 

कियन्तं कालं पुमरष्टम्या दिषनध्ययनम् १ उश्यते । 
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अहोरात्रम् ॥ २३॥ 

ऋज्थध सुत्रम् ॥ ०॥२२॥०॥ 

सब्रह्मचारिणि च प्रेते ॥ २४ ॥ 

सब्रह्मचारिणि, चकारष्टसत्रहमचारिण्यपि समानग्रामोये गोजिये 

प्रेते मृते सत्यहोरात्रं नाधीयीरन् । तथाच ््मान्तरम.। 

"एका सब्रह्मचारिणि समानग्रामोये च अीविये-श्ति॥०°॥ 

॥ २४ ॥ ० ॥ 

से च भुमिपतौ ॥ २५॥ 

खे स्रकीये भूमिपतौ रन्निप्रेते प्रष्टोरात्रं भाधोयोरन् ` यस्य 

विषये नित्रसति, सोऽयं खो भूमिपतिः। चकारादखकौये च 

 एथिवौष्ठरे प्रतेऽहोरात्रम.॥ ०॥२९५॥०॥ 

त्रिराचमाचाय्य ॥ २६ ॥ 

| 

श्राचाय,- 

"उपनीय खयं गिं वेदमध्यापयेस्ष यः । 

सकल्पं सरषष्यद्च तमाचाय्यं प्रचक्षते" । 

इत्य॒ह्नलक्षपे, परते, विराज, नाधोयोरन् ॥ ०॥२९॥०॥ 

उपसप्रे लदोरावम् ॥ २७ ॥ 
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ठपसत्रः शिष्यो भ्यते । तसन् प्रेतेहोरात्रं नाधोयीरन् । तु- 

शब्दा दिधेये शिष्ये न तु प्रतिकूले गुरुत्यागिनि वा ॥०॥ २७ ॥ ° ॥ 

गौतवादित * ूदितातिवातेषु तत्कालम् ॥ ९८ ॥ 

नाधीयीरन् । यावन्तं कालमेतानि तिष्टन्ति तावन्तं कानलभि- 

वर्थ; । गौतादौनि प्रसि्ठानि। श्रतिवातसु स्मल्यन्तरादुत्ेयः। 

तथाच मनु; । 

“कणं खावेऽनिले रात्री दिवापांशसमूने । 

एती वर्षाखखनध्यायावध्यायन्ना; प्रचक्षते” । 

दूति । “वायौ दिवा पांशुदरे कण्खाविणि नक्तम्" षति च 

गौतमसूत्रम ॥ ० ॥२८॥ °॥ 

शिष्टाचारोऽतोऽन्यत ॥ २९ ॥ 

अतोऽन्यत्र उक्रादतिरिकतेषु शिष्टाचारः ,--उक्तादतिरिकेष्वपि 

येष॒ शिष्टा भ्रनध्यायमाचरन्ति , तेष्वप्यनध्यायं कब्यु रिव्यः । 
शिष्टाश्च ,- 

“धम्मणाधिगतो वैसु वेदः सपरिहंहणः । 

` तै चिष्टाब्राह्मण क्या; श्ुतिप्रत्यक्षहेतवः” | 

शतयक्षलक्षणाः । तेन वौणाखनादावपि तत्कवालमनध्यायो बोशव्यः 1 
तानि च “वेणुवोणमेरौमृदङ्गन्यात्तं शब्देषु दत्येवमादौनि 

खत्यन्तरेभ्यो वदलमुपलभ्यानि । 
----~---- =< ~~ -- -- - ~ ~~ - --~~-* 

# 'वाटितर'-द्ति पाठान्तरम् | 
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वं वा-- ` 

भरतः उक्तात् भरन्त शिष्टाचारः । तैनानुक्षेष्वपि यवर शिष्टा भन 

ध्वायमाचरन्ति, तत्राप्यध्ययनं न कुयुः । यथा, भरारखयकादौनां 

भोजनादू चै मनध्यायः ॥ ० ॥ २९ ॥ ° ॥ 

श्रधेदानों प्रकरणान्सरमारभतं,- 

अहते कुलप्योः प्रायश्चित्तम् ॥ २० ॥ 

हतं प्रकतेव्विपर्यासः उत्पातः,-दइत्यन्थान्तरम् । तधा चा 

धव्यैषाद्गते। “प्रक्षतिविसदमद् तमापदः प्राक् प्रबोधाय देवाः 

खजन्ति'"--इति । तदिदमद्तं पूर्वक्षतासत्कममजन्धं सञ्चित 

पापस्य सूचकमेव , न पापज्नकम्। ग्रतएव प्रायञ्िक्षविधान- 

मुपपद्यते । पापजनकत्वे तु तन्न स्यात् । उक्षञ्च । 

“'अ्रतिलोभादसत्यादा नास्तिक्यादाप्यघन्मतः। 

नरापचारात्रियतमुपसगः प्रवत्त॑त । 

ततोऽपचारान्ियतमपवञ्जन्ति देवताः । 

ताः खजन्यड तांस्तांसु दिव्यनाभसभूमिनान् । 

त एव विविधा लोक्के उत्पाता देवनिर्िताः। 

विचरन्ति विनाशाय रूपैः मेवोधयन्ि च | 

एति तनथाऽन्यवर। [ 

“श्रपचारेग नगणामुपसगः पापमश्चयादवति । 

म॑सूचर्यान्ति दिव्याम्तरिक्षमौमास्तमुत्पाताः” । 

इति| त्र, दिव्यं ग्रहस्तवेक्लतम् , पान्तरिचमुरक।(पातादि , भौमं 
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चरसि रभव मिव्यन्यत्रानुसन्धेयम् । तदे तस्िन्रह् ते जाते सति, तत्- 

सुचितपापल्याधं कुलपलयोः प्रायञ्चित्त' भवति । प्रायचित्तन्तु, 

-- “थालो रजखलाऽभिगमने"-- इस्यादिना परिशिष्टकारेषो- 

कमादरणीयम् । कुतः १ श्राचार्खेण विग्रेषामुपदेशात् । तश 

तत एवोप्रलब्षव्यम् । यच्चात्र, प्राय्ित्तं व्याद्ल्यादतिचतुष्टयम् , 

अन्यदपि वहिःखाननीर्घाभिषेकपुखस्कजपरेवगुरुदथं नहिरण्य- 

तिलदानभारतकीौत्तं नादि यथासम्भवम्'--दइति वगितम् । तद- 

स्मत्परिशिष्टानवलोकनेन ॥ ०॥२०॥ °॥ 

वएशमध्यमयोर्मपिके वा भिन्ने व्याहतिभिजंह- 

यात् ॥ २१॥ 
वंशो वेश्मनि भवः-यः स्थुणायाखपर््याधौयते । मध्यमश्च स्तनपी- 

ऽभिप्रेनः। तयोरकस्मादनि्मित्ततो भिन्रयोः। मणिको व्या 

ख्यातः । वाशब्दः चशब्दार्थः । मणिके चामिमित्तत एव भिन्ने) 

व्याष्ृतिभिः प्रायञ्चित्तरुपत्वाच्चतषभिः, जुहुयात् श्राज्यम् । इह 

व्याृतिभिज्इयात्- षति कुव्यैन् पव्यैत्र प्रायशचित्तान्तरं दथ 

यति । भरतएव, भौमलवेऽप्यमोषां एथक् सूत्रणं दोषास्पतेन भ्रल्य- 

प्रायथित्तोपदेशाधम् । पूर्व्वषु पुनः परिशिष्टोक्षं॒गुसप्रायञि्भेव 

दोषगुरत्वादित्यभिप्रायः ॥ ° ॥ ३२१ ॥ ० ॥ 

दुःखप्रेष्वया नो देव सवितरिद्येताखचं जधेत् ॥३९॥ 
दुःखपरेषु खप्रष्वनिष्टद्नेषु , भरद नो देव-इति ऋचं जपेत् । 

ऋचम्-ष्ति सामगप्रतिषेधाधंम्। रएताम्- दति शरवणसम्पाद- 

नायम् । इदमपि पूव्यकजतपापसूक्कमेव। तथाच शारोरक- 
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सूत्रम् । “सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तदिदः-- इति ॥ ° ॥ 

० ॥ ३२॥ ° ॥ 

अथापरम् ॥ ३२ ॥ 

प्रेति पूत्येप्रकतार्थम.। कथं नाम १ शरहूतप्रायञिसवदवापि 
कण्पटृटेन विधिना भ्ररेसपसमाधानम्--द्ति। तथा वादत- 

प्रायधित्तं परिशिष्टकारेणोक्तम. | “कल्यटरेन विधिनाऽनिमुप- 

सप्ाधाय-इति। भपरं निमित्तः व्तिष्यते,- षति सूत्र 

प्रेष; ॥ ०॥२१॥ ०॥ 

चिल्ययुपोपस्यश नकक्रो शा्ििपनेषु सू्यग्युदि- 
तः सृथ्याभिनिन्तुप्त इन्द्रियेञ्च पापस्यगं पुनस्ममित्वि- 

न्द्रियमिलयेताभ्यामानज्याहतौ जुदयात् ॥ ३४ ॥ 

विव्यवुपः प्मश। ने यो निखन्यते, स उश्यते | ग्रधवा । चित्यं चषकं 

सोमे क्रियते। युषः पौ क्रियते। तयो्पस्य॑नं स््नम. । 
तञ्च चित्यस्यावदभनौयाया; परतः , युपख्यापि वहिःकम््ण जर 

मिति बोदव्यम् । कर्णयो; क्रोशः शब्दः कशंक्रशः। ब्रष्णोवेपमं 

स्फ़रणम्- प्रल्तिवेपनम.। वामस्य खखछच्छो वेपनमताभिप्रेतं न 

तु दक्षिणस्यापि । कथं न्नायते? तस्य शभसूचकत्वात् । तथाच 

छऋरन्ति। | 

"दधिष स्यन्द्तं न बदु. स्फरति दक्िशः। 

नराणां धनलाभाय षन्धसन्द्ग्रनाय च"? । 
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क क 

दूति। ततेषामेकंकेषु निमित्तेषु पुनन्धामे विद्दियमिलेतार्भ्यां 

ऋग्भ्यां रे ब्राज्याहती जुह्यात् ,- इति सम्बन्धः । यस्य शयानस्य. 

सूर्योऽभ्युदेति सोऽयं सूर्याभ्युदितः । सोऽपि पूर््वोक्ताभ्याख्र्भ्यामा- 

न्याइ तिदयं जुह्यात् । ` यस्य शयानस्य सूर्यो ऽभिनिस््लोचति - 

अस्तमेति, सोऽयं सुथामिनिन्तुः । सोऽप्याज्याइतिदयं पूव्वेवज्जु- 

धरात् इन्द्रियैश्च चत्तुःखवणादिभिः पापस्य परस्तौप्रेक्षणा 

खरवीयश्रवणा दो पून्मैवदाज्याइतिदयं जुह्यात् ॥ ° ॥ २४ ॥ ° ॥ 

आज्यलिप्रे वा समिधौ ॥ ३५ ॥ 

आज्येन लिप्ते दे समिधो वा प्रकताभ्यामरगभ्यां जुह्यात् ,--चित्य- 

युपोपस्छना दिष्, प्रलयेकम.। स खल्व परमाज्या इतिदयस्यासम्भवे 

विधिर्वइव्यः ॥ ०॥३५॥ ०॥ 

जपेदा लघुषु ॥ ३६ ॥ 

इतोऽपि लघषु निमित्तेषु अ्रभष्यदभंनादिषु मानसपचारादिषु षा,. 

्रकतमग्दथं जपेदा । सोऽयं वाशब्दो व्यवस्थाथः ॥०॥ २६ ॥ ° ॥ 

दूति महामदोपाध्यायराघाकान्तसिदान्तवागो गभटहाचाया- 

तजय चन्द्रकान्ततकालद्कारस्य कतौ गोभिलौयण्टद्सूत्रभाषये, 

ढतीयप्रपाटकस्य ठतोया खरिका ॥ ° ॥ 
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गोभिलौयण्द्यसवे 

छतौयप्रपाठङे चतुथं खणिका | 

ब्रह्मचारौ वैदमधो्॥ १॥ 

ऋलजुरच्तरारधः। उक्तं सत् पुनरुयते । किमथम् ? विगरेषत्रताशक्गौ 

ब्रह्मचथमाक्रेणापि वेदाध्ययनार्थम् । श्रादरार्थम्। वच्यमाक्- 

विधानाधं बा। 

एवं वा- 

देवपर्व्वादीनां त्तदुत्रताचरणपूरव्वजमध्ययनमुपदिष्टं स्तोभग्रन्या- 

दौनां तश्नियभेनाध्ययनं प्राप्रोति, त््रिरासाधंमिदमुच्ते ,-- 

बरह्मचारी वेदमधीत्य,-द्ति। वेदग्रष्णात् वेदाध्ययनएव 

ब्रह्मचय्यनियमः। एवच्च ब्रह्मचर्यादृदमय्यङ्गादौनामध्ययने न 
दोषः । 

भ्रन्धे तलादः। वेदाध्ययनएव तस्नदूत्रतोपरेशा दितरग्रन्यानां 

यथेष्टमध्ययनं माभूदिति क्त्वा खद्खेतत् सूत्रितम् ,-इति। 

अस्याश्च वगंनायां वेदशब्दोऽयं माङ्गस्य वेदस्याभिधायको ऽङ्गाना- 

मेवषा॥०॥१॥०० ` 

उपन्याद्ृद्य गुरवे ॥ २॥ 
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उप नि श्राव्य । निशब्टात् नीरैः चितितलतिलग्नशिरांः गुरते 
उपाद्रत्य निधय दक्िणामिन्यर्थात् लभ्यते ॥ ०॥२॥ °॥ 

ततश्च गुरुणा खहा खमाय,-- 

अनुकन्नातो दारान् कुर्ववोत॥३॥ 

ऋलुरस्तराथः। उक्तमपि दारकरणं पुनरुच्यते भनुन्नातक्वादि- 

गुणविघानार्धम. । भ्रादराधंवा। श्रथवा। दारान् कुर्व्वीत ;- 

दारान् क्रत्त्* प्रयतेत इव्यथः । तदनेन दारकरणाय प्रयत्रो- 
विधीयते, नतु दारकरणम.। कस्मात् ! स्रानीस्षरभाविल्वा- 

सस्य, तथाच मनुः । 

“गुरुणाऽनुमतः स्नाला समाहत्तो यथाविधि । 

उदहरत दिजौ भाय्या सवणीं लक्षणान्विताम्? । 

इति। ननु, विप्रतिषिदमिदमुश्यते --दारकरणाय प्रयल्लवि 

धोयते, न दारकरणम्-ष्ति। कथम. १ यदि नाम दार- 

करणाय प्रयतेत , नूनमयं दारानपि इुर्व्वीत-दारकरणमस्य 

निष्पद्येत । श्रथतु न निष्यद्यते, नासो दारकरणाय प्रयतते । नैष 

दोषः! यतो यथा दारकरणं निष्पद्यते, तथा यतितब्यम्- दार 

करणाय काचित् कन्या प्राधयितव्या,--ष्ूत्ययमर्थोऽत्र विवचितः। 

एतदनेनोक्ं भवति । दारकरणाय गुरणाऽनुन्नातो दारान् करिष्यन् 

खस्वसो ब्रह्मचारो व्रतख एव तावत् काञ्चिद् कन्यां प्राघयेत, 

तस्याञ्च वाग्दत्तायां सत्यां विवादसब्रिधो यत् पुष्यमहदस्तत्र ज्ञाला- 

ऽध दारान् कुर्व्वीत,--ष्ति। तथाच कश्मप्रदौपः। 



३१, ४अ.) श्छ्यम्वम् | । > | 

"यस्य दकता भवेत् कन्धा षाचा सत्येन केनचित्| 

सोऽन्यां स्मिधमाधाख्चव्राददोमेव नान्धा"? । 

द्ति। अन्यथा खश्नुपलभ्यैव कन्यां खनं कुर्व्वन् परस्तात् 

कञ्चित् कालं कन्याया अलाभे भ्रनाशखरमौ स्थात् । तचानिष्टम् । 

कुतः ? । 

“अनाश्रमी न तिष्ठेत स्षणमिकमपि दिजः” । 
दूति स्मरणात् । तस्माद् व्रतख्यस्यैव कन्धाप्रार्धनं दारक्षरणार्ध- 

मिष्ोपरिश्यते,--द्त्यादरणौयम् ॥ ०॥२॥०॥ 

कीटान् दारान् कु्व्वत ? उच्यते ,-- 

असगोत्रान् ॥ ४॥ 

मोत्रं प्रसिहम. । समानं गोत्रं येषां ते सगोत्राः, न सगोत्राः 

सगोत्राः , तान् दारान् कुर्वत ॥०॥४॥ °॥ 

मातुरसपिण्डान् ॥ ५॥ 

मातुः सपिण्डा ये न भवन्ति, तान् दारान् कुर्वत । सापिक्डय- 

मन्ध बानुसन्धेवम । सोऽयं सङ्केतः सूतरा्थंः। विस्तरस्वव्मभि- 

प्रन्यगोर्वभयादिहोपिचितः॥ ०॥५॥ ° ॥ 

नग्निकातु खषठा॥६॥ 

नम्निङेयनागनाततपोयते। सातु प्रेष्ठा । श्रनस्तामुदहेत् । नेत् 

सृन्द्रम.। कसमात् १ यश्नात् दारान् कुर्व्बोत--षत्यश्च विभे- 
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षणत्व विवक्षया, श्रसगोत्रान्- इति , श्रसपिण्डाम्- इति च सूत्र 

यित्वा, नग्निका तु ब्रेष्ठा-इति विभक्तिवचनातिक्रमः क्रियते। 

तस्मादवगच्छामः,-्दारकरणेन सममस्य सम्बन्धो नास्ति--षति। 

वन्ति भरन्यथा व्याख्यास्यामः । 

““एषटव्या बहवः पुत्रा यद्यप्येको गयां व्रजत् । 

मौरी वाप्य दैङ्ाथां नोलं वा दषसुकृजेत्” । 

दूति वचनात् दारान् ` करिष्ता तावद्गीरौप्राघ्तावेव यतनौयम. । 

दातुसु, नलिका श्रेष्ठा,--इति । तथाच वशिष्टः । ““तस्माब्रग्निका 

दानव्याःः--दइति। नलिका तत ,-- 

“यावन्न लज्नयाऽङइानि कन्या पुरुषसत्रिधौ | 

यौन्यादौ नावगूहेत तावद्भवति नग्निका” । 

शरतयुत्तलक्षणा वा ग्राह्या । यच्च वचनान्तरम् ,-- 

““सप्तसंवत्सरादू्ै' विवादः साव्यैवणि कः । 
कन्यायाः शस्यते राजब्रन्यथा धर्मग्हितः? । 

ष्ति। तदिवाहयितुः कन्याया; सपसंवस्सरादृषै' विवाहः शस्यते-- 

दूत्येतत्परं न पुनदीतभिप्रायम् । “रष्टवषा भवेत्नीरो'--ष्ति 

वचनात् । मनुरप्याह । 

“ज्रिंशदर्षो वहेद्राययों हृद्यां हादश्वापिकौम. । 
वयष्टवर्षोऽष्टवषों वा धम्म सीदति सत्वरः" । 

दति | यत् पुनः सखरणम् ,-- 

““सव्वंष मेव दानानाभेकजश्मानुगं फलम । 

इाटकग्हगोरोणां सप्तजमानुगं फलम ” । 



दूति। मतेन गोरीदानं विधौयते। किम्पि? यदृश्छधा कतं 

गौरौप्रदानमनेन स्तुयते। तस्माददोषः। विधौयतांवा गौरौ- 

प्रदानं, तथापि नानुपपसिः। कथम् १ मोरोप्रदाने तावत् सप्त 

जम्मानुगं फलं भवति, नग्निका पुनरतोऽप्ि"विशिष्टफलदात्मी, - 

दूति वचनव्यक्तेः सश्भवात् । स खलवयमयः सूत्रे तुगष्दे प्रयुश्नता 

श्राचार्यंण सूचितः। सेयं पू्व्वषां भाष्यकागाणां मतानुसारिणौ 

वणना । अ्रष्मच्छास्ते "पुनरन्यवि्ैव नग्निका पस्यते। तथाच 

ब्टद्यासंग्रदः। । 

“नग्निकान्तु देत् कन्धां यावत्र मतौ भसेत् । 

ऋतुमलौ तनग्निका तां प्रयच्छन्त नग्निकाम् । 

श्रप्राप्ता रजसो गौरो प्रापे रजसि रोहिणी । 

श्रव्यद्छिता भवेत् कन्धा कुचहीना च नग्निका । 

व्यच्नेम्तु ममुत्पत्रैः सोमो भुक्नोत कन्यकाम् । 

पयोधर गन्धर्व्वा रजमाऽग्नि; प्रकी्तितः। 

तस्माटव्यञ्जनोपरेतामरजासपय्रोधराम् । 

श्रमुक्राञ्चैव सोमादय: कन्यकां तु प्रशस्यते" । 

दति । तद्मेन, भ्रव्यच्तना श्ररजस्कपरयोधरा सोमादय गभुक्ता कन्धा 

श्राचार्ययेण प्रशस्यते,- दति सुव्यक्तमुक्वता श्राचाय्यंपुेणिदभेव 

सूतं व्याख्यातमिव्यवगच्छछामः। तस्मात् नाजर स्मत्यम्तरविरोधः 

शष्नोयः, मीया भ्रपि निङक्तनम्निकालानपायात् ,--ष्त्यय- 

मस्मदोयः पन्या: । 

अधापि स्यात् ;- दारकरशेनेव समरमख्य सम्बन्धः, तथापि नानु 
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चपन्तिः। कस्मात् १ भनियतत्वा हिभकषिवचना तिक्रमोपपन्तेः । 

नियता खख्वसगोत्रा मातुरखपिण्डा च दारकरणे, नगिका पुन- 

रनियता, खेष्ठतलात् । एतस्मात् कारणादत विभक्षिवचनातिक्रमः 

क्रियते,- दति न किञ्धिदनुचितम्। श्रस्याश्च वणंनायां भ्रापात- 

बिरान समृत्यन्तरवचघनानि बुदिमहिर्व्याख्येयानि । ग्रन्यमोरव- 

भयादु पारम्यतेऽस्ाभिः॥ ०॥&॥ ° ॥ 

अथाश्चवनम् ॥ ७ ॥ 

्रयेत्यामन्र्या्ध॑म् । कथन्नाम !? कन्याप्रार्धनानन्तरं कन्यायां 

वाचा दक्षायां सत्यामधानन्तरमाञ्जवनं स्रानं कुयादुब्रह्मचारी। 

भय व्रतान्त विहितेन्द्रस्यालौ पाकादिक््मानन्तरम्--इति केचित् ॥ 

०॥ 9॥ ० ॥ 

तदिधिविवक्तया इदमाह ,- 

उत्तरतः पुरस्ादाऽऽचाय्यकुलख प्ररिषठतं भवति ॥ 

॥ ८ ॥ 

भावायकुलस्याचायग्टहस्य , उतरत: उत्तरस्यां पुरस्तात् प्यस्य 
वा दिगि, परितं परि सव्यैतोभाषेन मर्डपादिना हतमाष्छा- 
दितं भवति किञ्धित् खानम् ॥०॥घ८॥०॥ 

तश्र प्रागयेषु दभषुदङूडाचाय्यं उपविशति ॥ < ॥ 
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तत्र परिष खाने पूरव्वायेषु कुपेषु उदस्ुख भावाय उप. 

विशति ॥ ०॥९॥ ०॥ 

तस्ित्नेव परिढते खाने, भाचायसत्रिधो,- 

प्रागब्रह्मचाय्यं दगयेषु दभंषु ॥ १० ॥ 

खपविश्ति । प्राक् प्राष्नुख;॥ ०॥ १० ॥०॥ 

सव्वौषधिविफाण्टामिरहिरग सवती भिः भौतोष्णा- 

भिरा चार्य्योऽभिषिञ्ेत् ॥ ११॥ 

सर्वबोषघधयो व्याख्याताः । ताभिः सह विफाग्टभिविपक्ताभिः, 

“ुखे दरव्यपले सम्यक् जलसुष्ण' विनिःक्षिपेत् 

सृत्पातरे कुडवोन्मानं ततस्तु सखावयेत् पटात् । 

स स्याच्ुणद्रवः फाण्टः- 29 

द्युक्ललक्तणाभिवा, गन्धवतोभिः प्रशस्तगन्धयुक्राभिः, णोतोष्याभिः 

शोतोदकमिशाभिरुष्णाभिः। अधवा शताच्च ता उष्णाश्च,- 

इति शोलोणाभिः, नातिशौताभिनाप्यद्युष्णाभिरद्िराचार्ययो ब्रह्म 

चरिणमभिषिश्चेत् । सोऽयं परमतोपन्यासः॥ ०॥११॥ °॥ 

सखमतमिदानोमभिधोयते ,- 

खयमिव तु ॥ १२॥ 

तुशब्दात् पर्चो विपरिवर्तते | ̀ एषष्द एवकारार्ध॑ः। खयभेव 
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ब्रह्मचाथामानमभिषिच्चेत् न पुनराचार्ययोऽभिषिचचेत्। भरतएव 

वच्यति । आातनमभिषिञच्चतिः-इति। तस्मात्, ब्राचार्याऽभि- 

पिचचेदिलेतत् परमतम्- षति तत्वकारोक्तमादरणोयम् ॥ ° ॥ 

॥ १२॥ ०॥ "ॐ 

कस्मात् पुनः कारणात् स्ल्रमेव त्रद्मचाय्यत्ानमभिषिद्धेत् , न 

पुनराचायः १ उच्यते,- 

मन्तवो भति ॥ १३॥ 

यस्मात् खयभमेवाभिपेक्े मन्ववर्णा भवति, तसात् स्यभेवाभि- 

पिष्चेदिल्यर्थः । कः पुनरसौ मन्तवणंः १ तेनासौ मामभिषि- 

चामि'-इति, तेन मामभिषिञ्चतम्'--इति च। तस्मात् खथ- 

मेवाभिषिञ्चेत् नाचायः--दइति सिम् । रपरे तु, भ्राचर्य्यो- 

ऽभिषिच्चेदित्यस्य परमतत्मसहमानाः अआचयः--ष्ति प्रथमां 

विभक्तिं ठतीयारूपेण विपरिणमयन्तोऽष्याहारञ्च कुव्वेन्तो- 

वणयन्ति,--आआाचार्यंणानुन्नातो ब्रह्मचारी श्रमिषिडेत्-दइति। 

भपरे तादः । श्राचा्योऽभिषि्ति' शसखयमिव तुः दव्युभयया 

वचनदश्र॑नात् विकस्योऽयम् । श्राचार्य्यो वा ब्रह्मचारिणमभिषि्चनि 

ब्रह्मचारो स्वयमेव वाऽऽत्मानमभिषिच्ति ,-- इति । पठन्ति च,- 

'ब्रह्मचारो श्रमुज्ञातोगुरुणा गुरुरेव वा । 

सव्वोंषधिविमिख्राभिः शीतोष्णाभिः सुगन्धिभिः । 

द्ति।॥०॥१२॥ °॥ 

पअभिषेकप्रकार इदानोमभिधोयते,- 
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ये भष्ठन्तरग्नयः प्रविष्टाः इलयषामश्नलिमवसि- 
ञ्दति ॥ १४॥ 

ये र्ति मन्तेण, अपां प्रक्षतानाम् ° भ्रष््ललिम् भ्रवसिञ्चति 

अवाचौनं सिञ्चति त्यजति ब्रह्मचारौ। भूमावित्य्थैः। एवश्च 

सति, श्रभि तान् ख्जामिः- दति मन्वलिङ्गमप्यतुखुष्ते। एव- 

मुत्तरत्रापि॥०॥ ४ ॥ ° ॥ 

यदपां घोरं यदपां क्रुरं यदपामशान्तमितिच। 

॥ १५ ॥ 
भपामश्नलिमवसिखति। तस्मादत्रापि पव्वेवत् भूमाबेवाञ्नलि- 

परित्यागः ॥ ०॥ १५ ॥ ° ॥ 

यो रोचनस्तमिह ग्ह्लामौलयात्मानमभिषिञ्बति ॥ 

॥ १६ ॥ 

यो रोचनः- दति मन्तेणासमानमभिपिञ्चति भ्रमि सव्वंतोभाषेन 

सिति, प्रक्रतानामेवापामञ्नलिना। स खल्वयमभिषेकः शिरसि 

क्तव्यः । कथं त्रायते! त्रभिषिञ्चतिः- षति वचनात् । 

“प्रथ्ाह्नवनम्'- इति चोपक्रमात्। एवं खष्वाग्नाव्यते । "शिरः 

प्रधानमङ्गानाम्ः- षति वचनाज्च। सन्देहे हि प्रधानानुमर्णं 

क्तसुचितम् 4 एवमग्रेऽपि ॥०॥१६॥०॥ 

यग्रसै तेजसे इति च ॥ १७॥ 
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यशसे-शव्यादिना मन्तेण च पू्मैषदामानममिषिद्चति ब्रह्मचारी, 
प्रक्ञतानामपामन्नलिना ॥ ०॥ १७॥ ° ॥ 

येन स्िथमक्तणतमिति च ॥ १८॥ 

येन स्िथमिति मन्तेण च पूत्यैवदासानममिपिश्चति ॥०॥ १६॥०॥ 

तूष्णं चतुम् ॥ १९ ॥ 

पूव्यैवदात्ाममभिषिच्चतिः॥ ० ॥ १९ ॥ ° ॥ 

उप्रोत्यायादिल्मुपतिषेतोयन्धाजश्शिभिरिल्- 
तत्प्रभ्तिन्। मन्तेण ॥ २० ॥ 

खपिति सामोप्ये । भ्राचायंस्य समी पादुधाय, ( श्रादिव्याभिसुखः 
सन् ) भ्रादियमुपलिष्टेत श्राराधयेत्। केन १ उद्यन् श्ाज- 
भष्टिभिरियेवमादिना मन्वेण, मा मा हिशसोरित्यन्तेन मन्त- 
चतुष्टयेनेत्यधः ॥ ० ॥ २० ॥ ०॥ 

यथालिङ्गं वा विहरन् ॥ ९ १॥ 

तस्िन्ञेव खानदिने यथालिङ्ग वा मन्तं विष्टरन् विदतं कुर्वन् 
भादित्यसुपतिष्ेत । कथन्नाम ? प्रातलिंङ्गेन प्रातरुपतिष्ठेत, सान्त- 
पनलिङ्केन मध्यन्दिने, सायंलिङ्गन स'यसुपतिष्ठेत,- शति । 
विषारो विकषर॑णं एथक्करणमिल्येतत् ॥ ०॥ २१॥ ०॥ 
विहारपद्चै तावत् याणां मन्वाणामेकं कस्य मश्स्य खर्वेवभेकं क- 
भिन्रुपख्याने विनियोगः सम्मत्रः, चतुर्थस्य तु मन्तस्य सन्या वये- 
ऽपि विनियोगमाह ,-- 
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 चक्षरसो्नुषप्रोयात् ॥ २९॥ 

चकषुरसोति चरमं भनम्, तु प्रातरादिलिङ्कानां मनां 

पश्चात् , बक्नौयात् ग्रथयेदिवयर्थः । तचाच, वथालिङ्ग' मन्वसुशाय 

चक्ुरसोति च प्चादुक्ता सव्बतोपतिष्टेत॥०॥२२॥०॥ 

मेखलामव मुञ्चत उदुत्तमं वरुणपाशमिति ॥ २३॥ 

मेखलामवमुखते वाचनं मुच्चति उदुस्षममिति मन्सेण। 

मुञखते--द्ति च्छेट्प्रतिषिधाधम्। भव --ष्व्यधस्ताश्मोचमा्म् ॥ 

॥ ० ॥२३॥ ० ॥ 

ब्राह्मणान् मोजयिता स्वयं भुक्ता केणश्मखुरोम- 

नवानि बापयौत भिखावर्जम् ॥ २५॥ 

ब्राह्मणान् भोजयित्वा --दत्यनेनान्वाद्रां यामुक्नम् । एवमेके । 

कम्प्रापवगं विहितं ब्राह्मणभोजनमनेनोच्यते। एवमपरे । नच 

परस्तादपि कर्ममोपरेगादेतदयुक्तमिति कनवचिदुक्रं युक्षमिति 

वाच्यम् । पुरस्तादपि कर्म्रीपटेगादन्वाषयश्रारस्याप्येतहि वि- 

धानस्यानुचितत्वात् । तत् खष!दितः कन््णो विहितम् । नस्माद्- 

घचनवनाददोषः,--इ्व्यभवतरापि समानः परिहारः। 

तथापि, कतरः पुनरन्र पक्ता युक्तः ? भ्रन्वादाथयाहमनेनोच्ते, 

--शत्ययम् न्याइ कश्मात् १ यस्मात् समानेऽपि क्रमभिदे 

प्रधानकम्मणः स्ञानस्यादिनः वगमन्वाहायंयराइमभ्यु पगन्तु युक्षम्, 
०१२ 
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म पुनः कम्प्पवर्गविहितं ब्राह्मणभोजनं आतुचिदपि प्रधानकर्मणः 

पर्य वपयितुसुचितम् । सानं खरत प्रधानं क्म । कुतः? 
'श्रधाश्रवनम्ः--ष्रवयुपक्रमात्। ल्ानं सषषग्मचारिणोसंयोगः'-- 

ति च गौतमेन पुरषसंस्कारमध् तस्य गणनात् । तस्मादन्ा- 

हार्यखाहमिदानोमुच्यते ,-इत्यादरणौयम् । उभयस्मादपि त्रा 

ह्णभोजनादन्यदेव ना ब्राह्मणभोजनमनेन वाच्यम् । द्दानौ- 

भेव कर्मा पवगं मन्यमानो भवदेवभटस्बनाटेयवचन एव । 

इदन्तिह विषेचनोयम् । श्रधाम्नवनम्'--दत्यु पक्रमात् ज्ञानं 

तावदिह प्रधानं कर्म्मति नात्र विप्रतिपद्यामरे । परन्तु खयमिव 

तु" मन्सवर्णो भवतिः--इति वचनात् मन्तेणए योऽयमििरभिषेकः 

तदेवा्चवनापरपर्यौयं स्नानं प्रधानं कम्मंति प्रतिपद्यामहे । 

भभिपेकः ज्ञानमिति खखलनथान्तरम् । भ्रगरिमसूते ्नाता- 

श्तितु वापनोलाप्रायत्यापनयनाथं खानसुष्यते, न तेतत् प्रधानं 

क्म। किं कारणम् १न रहि भुक्ता प्रधानं क क्रियक्े। न 

वा प्रधानं खानममन्तक्षं तदङ्न्ेभिषेकोमन्तवानिति साध्वी. 

कष्यना भवति । तस्मात् प्रधानस्य कन्मणः परस्तादन्वाहार््. 

खामिति न साम्प्रतं वणैयितुम्। तत् खलु पुरस्तादेव कर्मणो 

यथाप्राप्ं कश्तुमुचितम् । तरं प्रधानसख क््णोहत्तत्वादपवर्म- 

विहितं ब्राह्मणभोजनमस्िन् क्रमे कन्तव्यमिति यख्थाने वक्षम् | 
शराश्वयुजोकण्यपि ब्राह्मणान् भोजविला खथयश्च भुक्ताः-- 

शति सूत्यिष्यति। तत्राप्येवमेव व्ंयिधामः । . भन्धदेव वेतद्- 

ब्राह्म षभोजनमित्यस्याञ्च वर्णनायामनुष्टानवाहश्यमात्रभिति । तदत्र 

भगवन्तो भूमिदेवाः प्रमाणम्) 
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लद्धं ब्राह्ज्ान् भोजयित्वा खयश्च भक्ष भिषठावच्वं केया- 

रौनि वापयौत । भवर शिख(वल्लमिति करणात् पुरस्तात् सभि 

मेव वनं काथमित्यदगम्यते। अभिहित्ैतदस्मानिरधस्तात् 

॥०॥२४॥०॥ * 

सात्वाऽलङत्याईते वाससौ परिधाय सजमावभरोत, 

_ -श्रौरसिमयि रमसखेति ॥ २५॥ ` 

ज्ञात्वा कुण्डलादिभिरामानमलङ्घ्य , प्रहतं वाससी परिधाय, 

खजं पुष्पमालाम् , गिरः प्रधानलादङ्कानां शिरस्याबध्रोत, ओरो- 

रसीतिमन््ेण ॥ ० ॥२५॥ ० ॥ 

नेच स्यो नयतं माभिखपानष्ो ॥ २६ ॥ 

नवमो इति मन्वेणोपानदहो चाबक्रौीत। योग्यत्वात् प्रधिदेख 

पादयोः ॥०॥२६४०॥ 

गन्धर्व्वोऽसीति वैणवं दण्डं गङ्ञाति ॥ २७॥ 

वशश; । ततुप्रभवं वैणवं दण्डं णह्वाति गन्धर्नवोऽसोति मन्तरेण ॥ 

॥०॥२७॥ ° ॥ 

माचाय्धय सपरिषत्कमग्येयाचाय्य पररिषदमौ्- 

ते--यक्षमिव च्चुषः प्रियो वो भूयासमिति ॥ २८॥ 

च रिषत् सभा -श्त्यनर्घान्तरम् । सपरिषल्कं गिष्यादिखमासहित- 

माचायम् , भभ्येत्य भराभिमुख्ेनागव्य ; पाचाय्परिषदम्ीचतेः 
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यक्चमिषेति मन्वेण । पुनराचायप्रहणमाचाय्यसदहितायाः परि 

षद ईक्षणाम् । द्तरथा पविषद एैक्षणं स्याब्राचायथस्र॥ 

॥ ° ॥ २८ ॥ ० ॥ 

उपोपविश्य मुख्यान् प्राणान् संखशन्नोषठा पिधाना 
नकुलौति ॥ २९ ॥ | 

उप भ्राचा्यंस्य समौपे उपविश्य , मुख्यान् सुखभवान् प्राणान् 

वायुन्-तेषाममूत्तत्वात् तदायतनानि - मुखना सिकाऽचिकण- 

च्छद्राणोत्यश्रैः। संसृणन् स्पृशन् श्रोष्ठापिधानेति मन्तं 

जपेत् ॥ ०॥२९॥०॥ 

अतेनमाचार्य्योऽर्हयेत् ॥ ३० ॥ 

प्रतरेतस्मिन्वसरे एनं स्रातकमाचार्यीऽ दहं ेत् वश्यमाणेन विधिना । 
तत्र ज्नातकः-- षति यो वच्यते, सोऽयम् ॥ ०॥ ३०॥ ° ॥ 

गोयुक्तप रथमुपमंक्रम्य पत्तसौ कूबरबाह् वाऽभि- 
सेत् वनस्पते विदद हि मृया इति ॥ ३१॥ 

गोभियुत्तं भधमुपसङ्कम्य,--उप समीपे सम्यक् गत्वा । पक्षसी 

चक्रे । कूबरवाहवा। बूवरो युगन्धरः द्रत्यनर्थान्तरम् । तशय 

ब्न इव बाह, कूवरबाह्न कूबरपाश्चं-दत्येतत्। तीवा। 
कूषरोरथिकस्थानं त्य बाह कूबरवाह् रधस्येषे इति कचित् । 
अभिरगेत् स्छ्शेत् वनस्पते- दति मन्वेण ॥ ० ॥ ३१॥ ° ॥ 

ततो .रथमारष् ,- 



{१प्र. ४. | रद्यङ्वम्। ५६ 

स्याता ते जयतु जेत्वानो्यातिष्ठति ॥ ३९॥ 

वनस्पते इति मनस्य चतुथपादेन श्राखाता--द्त्यनेन , भाति- 

छति तस्मिन् रथे सम्यक् तिष्ठति ॥ ० ॥ ३२॥ °॥ 

ततश्च तमेव रथेन , -- 

प्राङ वोदङ् वाऽभिप्रयाय प्रदर्चिणमावृचखोपयाति 

। ॥ ३२२ ॥ 

प्रमुखो वा उदस्नुसो वा, श्रभिप्रयाय सदतोभावेन प्रकषण 

गत्वा, प्रदक्षिणं यथा भवति तथा भ्ाहत््य भ्रावततनं कछला उप- 

याति भ्राचाव्यममीपं गच्छति ॥ ° ॥ २२॥०॥ 

उपयातायार्ष्यमिति कौषहलीयाः ॥ ३४ ॥ 

रथाटरवरुघ्च।पयातायाचायमीपं गनाय स्रातकाय भरध्यंमद्ण- 

माचारययण कर्तव्यम्, नतु परव्यैमिति कीषलीयाः कोहलोय- 

शाखा विशेषाष्यायिन भ्राचायां मन्यन्ते ॥ ०॥२४॥ ०॥ 

षति महामहोपाष्यायराघाकान्तसिचान्तवागो शभटहाचाया- 

लजगमौचन्द्रकान्ततकालद्ारस्य कतौ गोभिलोयग्यद्मसूत्रभाष्य 

ङतीयप्रपाठकस्य चतुधा खच्छिका॥ ° ॥ 



६६ मोभिलौयं [१.५ ख.] 

गोभिलौयगश्चसने 

रतौयग्रपाठक्े पच्चमी खख्िकाः । 

- यी हि किन 

जामविधिमभिधाय, श्रथेदानीं स्नातकत्रतविवक्षया इदमाइ,- 

अत उदं हीनो खादिति समस्तोहेशः ॥ १॥ 

परतोऽस्मात् स्रानादृष्' परतः, वदशोलो स्यात् । ठाः ,- 

“न तेन हो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो वै युवाऽप्यघीयानस्तं देवाः खयविरं विदुः” । 

दत्यक्षलक्षणाः ! हाना शोलं वरदशौीलम् , तदस्य भरस्ि,--इति 

हद्श्यैली , तथाविधो भवेत् । दाः खल्वधिगतवेदाः साक्तात् 

क्षतधम्प्रीणोऽनिषटफलकं कममजातं परिष्त्य येयःसाधनान्येव क- 

णि यज्ञतः परिशौलयन्ति, भतोऽयमपि न्नातको बदशोली 

भवेत् । भन्ये लाः ,- षष्ठाः खविराः , तै हि चिरजो वितया 

विदितबद्धन््रमागा भवन्ति, भ्रतो युकं तच्छीलित्वम्ः-इति। 

^दूति' भयम् , समस्तोदेश्यः समस्तानां श्ानकंव्रतानाम् उदेणः 

संतेपेणोपदेणः। गिष्महितार्थसु उत्षरः प्रपश्च;ः। श्रोकमपि 

सखदाहरम्ति । 
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“विस्तीर्य हि महस्णालसषिः संसिप्य वाप्रवीत् । 

इटं हि विदुषां लोकते समासव्यासधारणम्'' । 

ति ॥०॥१॥०॥ 

तचेतान्याचार्य्याः परिस्बक्षते ॥ २ ॥ 

तत्र तस्मिन् ठहगौलविषये ल्ञातकव्रतविषये वा एतानि वद्ध 
माणानि व्रतानि भाचायोः परिसच्च्ते सव्व॑तोभावेन सम्यग् 
वद्न्सि॥०॥२॥०॥ 

कानि पुनस्तानि १! उच्यते,- 

नाजातलोक पापहासमिचछत् ॥ ३॥ 

यस्या यौवनोद्दव्यल्िका नाभिमर्लपाग्ववस्सिनी श्यामा रोम- 

राजिरण्याऽपि न जाता, सेयमजातलोम्नौ प्रजातव्यश्लना चोच्यते । 

तया सह उपष्ासं मनसाऽपि नेच्छेत् । उपष्ासः संवेगो भोगो- 

मैथनमियेकोऽधैः । तथा चोकम् । 

“प्रजा तब्यश्च नाऽलोख्रौ , म तया सह सं विशेत्"' । 

दूति ॥ ° ॥ २ 

नावुग्वा ॥ 8॥ 

काकबन्यायां या जायते, सेयमयुगुः । तया सष नोपहापनि- 

च्छत् । प्रथादुपयमनमेवाख्या निषिध्यते । तधा नोकषम् । 
युगः काकबन्याया जाता, तां न विवा४त्"' । 

्ति॥०॥४॥*॥ 



६६ गोभिलोयं [शप्र १ख.] 

न रजखलय्रा॥५॥ 

रअस्वलया उदक्यया सह नोपहासमिच्छेत् ॥०॥५॥ °॥ 

न 'समानर्ष्या ॥ ६ ॥ 

समाना ऋषयः प्रवराः यस्याः, सेयं समानर्षौ। तय! स 

नो पहास्मिन्ेत् । श्रयरमप्यधादुपयमनस्यैव प्रतिषेधः । तथा च 

ष्मरणम् । “श्रसमानप्रवरां विवाहयेत्" इति । “न सगोतां 
9 € =, 9१ ॥ 

न समानप्रवरां भाय्यों विन्देतः'--इति चेवमादि॥०॥६॥०॥ 

नापरया दारा प्रपन्नमत्रं भुन्चोत॥७॥ 

दारशब्दो इारशब्दपथयायः। ब्रपरया दारा गवान्तादि्धारेण 

प्रपव्रमादतमन्रं न मुश्खीत नाश्रौयात्। भ्रत्रसितिकरणात् 

धान्यादोनामप्रतिषेघः ,- इति वदन्ति ॥ ०॥७॥ ० ॥ 

न दिःपकम् ॥८॥ 

दिःक्रत्लो यत् पच्यते, तदिदं रिःपक्षं, हिःखिन्रश्ाख्यायते) 

लधाविधमन्नं न भुश्लीत । दिः खित्रश्च तदेव ;--यत् सूपकार 

शास्वापेकितपाकनिष्यल्यनम्तरं भैत्यादिनिषंत्तये पुनः प्रच्यते। 

न पुनरदपाकानन्तरं तत्शस््ोक्तसम्भारणरूप-पाकान्सरे सिद व्यच्ल- 

नादि। श्रतोतार्ध-निष्ठानिदेशात् । न खखन्तरेण सम्भारणं पाको- 

निष्यद्यते । पक्षमितिषचनादुष्णौकरणमाते न दोषः ,-इति 

वदटन्ति॥०॥घ८॥ °॥ 



[३प्र ५.) रश्यमवम् | १७ 

ध 

म प्रय्यु षितम् ॥ < ॥ 

पय्युषितमव्र न् सुश्नीत ॥ ० ॥९ ॥ ° ॥ 

किं सन्यमिव पर्युषितं न भोक्तयम् ! न। "किन्ति !-- 

अन्यत्र शाकमाएसग्रवपिष्टविकषारेभ्यः॥ १०॥ 

यवविकाराः सशप्र्यः । पिष्टविकाराः पिष्टकादयः। प्रसिषठ- 

मन्यत् । यवग्रहणं गोधु मस्याप्युपलचषणायेम् । एभ्योऽन्धत पय्य- 

पितं न मुश्नीत। एतानितु पथुषितान्धपि भुष्लौत। भरत 

दन्धेकवडहावाटैव सिरे बदुवचनमन्यस्यापि संग्रहाधम्। तथाच 

ममुः। 

"यत्किञ्चित् सेष्संयुक्तं भश्य भोज्यमगहितम् । 

तत्पथयुषितमप्याद्यं इविःशेषञ्च यदवेत् । 

चिरस्थिनममि लादयमनलनेहाक्ष दिजालिभिः। 

यवगोधूमजं सब्बं पयसश्चैव विक्रिया” । 

दति । तधा यमः। 

“ससुर माषमंयुक्गं तथा पय्युधितच्च यत् । 

तमत् प्र्तालितं क्षता मु्लौत छ्भिघारितम्' । 

दति तस्मात् पय्ये पिवमप्येवमादि भोक्षब्यम् । विकारान्तरप्रा- 

सन्तु सव्यधेव वख नीयम् । कुतः ! 

श्रपूपाश्च करम्भाश्च धाना वटकक्षवः। 

शाकं मांसचय पूपद्च खुप क्षर एवच । 



3. गोभिलौयं [ ३ प्र, ५ श, ] 

यवागूं पायसश्चेव यश्ान्यत् जेहसम्मवम् । 

सब्बे पय्युधितं भ्य सृज्गञ्च परिव्लयेत्” । 

इति वचनात् । सूक्तं यग्मधुरं कालवशादस््तां गतम्-ष्ति 

शूलपाणिः । तव्रापि वि्रेषो मनुनोक्ञः। 

"दधि मच्यद्च सूक्तेषु स्वैश्च दधिस्वम्" । 

ब्ूलि। खण्डादिपक्षस्य तु पय्युमितलन्नैव नास्ति। तथां च 

सरणम् । 

"“खर्डाज्थादिक्लतं पक्ष' नेव पय्युषितं भवेत्” । 
बूति। सोऽयं संक्षेपतः णास््ना्धः। विस्रस तन््रान्तरादुप- 

लब्धव्यः ॥ ०॥१०॥ ०॥ 

न वति धावेत् ॥ ११॥ 

वंति पल्लन्धे न धावेत् न त्वरितं गच्छेत् ॥ ०॥ ११॥ ०॥ 

नोपानहौ खय् हरेत् ॥ १२॥ 

खयमुपानहौ न हरेत् ;-पादव्यतिरेकेण शस्तादिना देशान्तरं 

न प्रापयेत् । सखयमितिकरणात् भाकीयावेवोपानहो न श्रेत् , 

पवायादोनामुपानषहौ इरत्रपि नापराध्यते ,-शत्यभिप्रायः ॥ 

॥ ०॥ १२॥ ° ॥ 

नोदपानमबेशेत् ॥ १३॥ 
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उदकं पीयते. पञादित्युदपानं कूपः , तं नावदत् पवालौनं न 

पश्येत् ॥ ०॥१२॥ *॥ 

न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत ॥ १४॥ 

खयमकषना फलानि न प्रचिन्वोत, प्रकषिग--ठत्तमार्न्न ना- 

रेत् ॥ ० ॥ १४॥ °॥ 

नागलाप, खजं धारयेत् ॥ १५॥ 

गन्धः शोभनोऽभिप्रेतः। स नासि यष्याः सेयमगन्धा। तां 

सरजं न धारयेत् ०॥ १५॥०॥ 

किं सरष्वामिव ! न। कतमां तडि १-- 

अन्या हिर ण्यस्लजः ॥ १६ ॥ 

हिरण्यस्रजः सुवणमालायाः भरन्यामणन्यां सरजं न' धारयेष् । 

हिरण्यख्जन्वगन्धामपि धारयेदित्य्टः ॥ ° ॥ १६॥ ° ॥ 

न मालोक्घाम् ॥ १७॥ 

मालाशष्टेनोक्तां कामपि सरजं न धारयेत् ॥ ° ॥ १७॥ ° ॥ 

मालोक्षाम्दहिं खलं त्यजेदेव १ म । किनि कुयात् !-- 

स्रगिति वाचयेत् ॥ १८॥ 

यां स्रजं मालाशष्टेम वक्ति, तां स्रगिति वाचयेत् ,- तताः 

 धारयेदिल्यर्धः ॥ ° ॥ १८॥ ° ॥ 



१०० गोभिलौयं [शप्र ५ख.] 

भद्रमिल्येतां हथावाचं परिष्टरेत ॥ १९ ॥ 
भद्र कल्याणमित्यनयौन्तरम् । भद्रमिदयेताभेवश्भूतां दधावाचम् 
असत्यां वाणो परिष्रेत्। तां न वदेदिलयधंः। किमनेनोक्तं 
भवति † एतदनेनोक्तं भवति । ““नाभदरमभद्र' ब्रुयात् पुण्यं प्रशस्त- 
मिति ब्रूयात्” - इति, “श्रभद्रः भद्रमिति दति चैवमादिवच- 

नादभद्र भद्रवदनं केषाञ्चिदाचाग्धाणामलुमतम् । तदेत्मनागपि 
मिष्यावचनाहिभ्यता भ्राचार्येण प्रतिषिष्यते,--'भद्रमिल्ेतां बथा- 

वाचं परिष्टरेत्- इति । भद्रं खलु भद्रगब्टो यधार्घवचनः स्यात् 

प्रभद्र तु भद्रशब्टो वैव भवत्ययधार्थौऽबरतं मिष्येव्येकोऽथ; । 

तस्ादेतत् परिहरेत् ,--दइव्याचायस्य मतम् । कस्मात् कार 

णात् १ श्रगरृतवदनदोषप्रसङ्गात्। यथां वाद्मनसे हि सत्य- 

माचक्षते। तदेव वक्तव्यम् । श्रभद्रः भद्रमिति वदतस््वन्यदाचि 

मनसि चान्यत् ख्यात् | प्रसंशानिन्दावचनपत्तनिकिप्तलाश्चैवमारेः । 

तथाच स्मरणम् । 

“सत्यं त्रयात् प्रियं त्रूयात्र ब्रूयात् सव्यमप्रियम् । 

प्रियश्च नादृतं ब्रूयादेष धच्मः सनातम"? । 
इति । 

““चक्ुप्रानिति लुघ्ाक्तं चर्डालं ब्राह्मणेति च । 

प्रशं सानिन्दनं षात् पर्षान्न वििष्यते" । 

दति चेवमादि॥०॥१९॥०॥ 

भतो यद्र तदेव ,- 

भद्रमिति ब्रूयात् ॥ २०॥ 
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भद्रमिल्येवमादिना पथ्यायगब्देन ब्रुयात् , भद्रमिलयेव वा ब्रूयात् । 

तदह म्बुः | । 

“भद्रः भद्रमिति व्रुयाङ्द्रमित्येव वा वदेत्" । 

द्ति। भटर भद्रवदनस्यार्धत एव सिहत्वात् यत् पुनभद्रमिति 

करोति, तदोधयलि ;- भद्रमेव भद्रमिति ब्रूयानाभद्रम्- 

दति । तस्मात् समीची नमुक्तमाचा्यं ण,--भद्रमिल्येतां हधावाचं 

परिहरेत् एति । भन्ये तेवं वणयन्ति । भद्रः कश्याणम् । भद्र 

मिति ब्रूयात् , न तु परुपवचनेन । भ्रनेनेतदशयति। सत्यम- 

प्यप्रियं न वक्षव्यमिति'॥०॥२०॥०॥ 

गरट् नीं स्रातकान् विभजते ,- 

तजैते त्रयः सातका भवन्ति ॥ २१॥ 

तत्र तस्मिन् प्रक्तत्रते एते वच्छमाणाः त्रयः ल्ञतका भवन्य- 

धिक्रारिणः॥०॥२१॥०॥ 

के पुनस्ते १ उयते ,- 

विदयास्लातको व्रतस्लातको वियाव्रतस्लातक इति ॥ 

॥ २२॥ 

षूल्येते व्रयः खातका नामतो निदि्टाः। यः खखापत्कश्पलात् 

यथोक्षकानलानां व्रतानां सम्यगनुष्ठानमक्तल्ला, ्रणान्तिकभेव 

वा-श्ति वचना गा न्तिकेनेव व्रह्मचर्व्यण वेदमधोत्य ज्ञाति, 

सोऽयं विद्याख्नातकः। यश्च, ययोक्षकालिकानि त्रतान्धदुष्टाय 
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वेदन्तु समग्रमनधील्येव साति, स खखछयं त्रतज्ञातकः । यः पुन- 

यंथोक्षकालिकानि व्रतान्यनुष्टाय वेदमपि समग्रमधीत्य खाति, 

परसो विदयाव्रत्लातकः | तथाच हारीतः । “वः समाप्य वेदमष- 

माप्य व्रतानि समावक्ंरे स विद्याज्ञातकः। यः समाप्य व्रतान्यस- 

माप्य वेदं समावत्तंते स व्रतल्नातकः। उभयं समाप्य समावर्तते 

यः स विद्याव्रतल्लातकः”- ति | यान्नवर्क्योऽप्याह । 

“दं व्रतानि वा पारं नौला श्भयमेव वा । 

इति! न्ये तु, - "नियभमेमाघौतं वीयवत्तरं भवति ,-इति 

ब्राह्मणवाक्यम् - 

“श्रा डेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 

यः स्रग्व्यपि दिजोऽघोते खाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्" । 

दति मनुवचनञ्च,-भ्रालोचयन्ः , विनाऽपि ब्रह्मचथमधीत्य बेदं 

यः क्नाति, सोऽपि विद्यान्नातको भवति--इति मन्यन्ते॥०॥' 

॥ २२॥ °॥ 

तेषासुत्तमः खेषटसतुल्यी पूवी ॥ २३ ॥ 

सेषां याणां ख्ञातकानां मध्यात् उत्तमः प्रथममध्यमभितः वि. 
शात्रसस्ञातकः -- इत्येतत् । उसरः-- इति पाठेऽपि तथैवार्धः । स 

खेष्ठः प्रशस्यतमः । पूर्व्वो दौ विद्यान्नातकव्रतल्नातकौ तुख्यौ 
समानो । 

भाष । कस्मात् पुनः कारणात् ख्।तकविवेकात् पुरस्ताश्चोप- 

रिष्टा्च व्रतान्युपदिश्यन्ते १ ;-ननु प्रागेव स्रातकत्रतोपदेशात् 
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पश्चादेव वा, तैषां विवेकः केसुचितः । र्यते । ज्ञातकविबेकात् 
पुरस्ताथोपरिष्टाश्च खातकत्रतोपर्ेणः,--तेषामिव छालकप्रकरशात् 

परस्ता्चोपरिष्टाज्चोपदिष्टानामविरोषधिनामन्धषामपि षन्मीणां प्रा 

तिप्रन्ञापना्धः। किमनेनोक्तं भवति !? “ एतदभैनोक्षं भवति । 

ये खल्वस्य पूष्यै(चमिणोब्रह्मचारिषः ये चोसराश्मिणो वेखान- 

सभिक्षवः ,-- तेषामपि ये धन्ना: सत्यवचनेक्रीधप रिहारैन्वियखंय- 

मादयः, दयाप्रथतयः,- 

“हृ्टिपूतं न्धसेत् पादं वस्तपूतं जलं पिषेत्"' । 

दतयेवमादयश्च खातकस्य न विरष्यन्ते, तेष्वप्ययमधिकरोति--इति। 

ये तु विरुध्यन्ते योषिह्गमनप्रतिषेधादयः, तैषु पुननाधिकरो- 

त्येव । तथा मौतमेनापिब्रह्मचारिधर्म्मोपदेशावसाने “उ्सरेषा- 

सैतदविरोधिः- शति सूज्रयता एतदेवोक्म् । भरस्य खरछयमर्थः । 

एतदविरोधि ब्रह्मचारिध्मजातम् उत्तरेषां गहसादीनामपि, 

चशब्दात् भ्रविरोपि यदुस्षरेषां धन्ममज्नातं तत् पव्वघामपि,- 

इति। भलमतिप्रसङ्गेन ॥०॥२२॥०॥ 

अरक्लतं ख्रातकव्रतमेव पुनरनुवन्नामहे ,- 

नाद्रं परिदधीत ॥ २४ ॥ 

भादरं जलक्षित्रं वासो न परिदपीत॥ ० ॥२४॥ °॥ 

. नेकं परिदघीत ॥ ९५॥ 

एकं वासो न परिदधौत। एकवासा: न शादि्यधः। तदनेनो- 
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तरीयमप्यस्य षासः- शत्यवगम्यते । एवमेके । भन्ये तु ,-भ्रनतर्वा- 
सस) विधानम्--श्च्छन्ति। कस््ात् ! परिदधौत--षनि पुनव्यैच 

नात. । परिदधीत--दति खख्वनुवक्त॑त एव, यदत्र पुनः करोति 
सदधःपरिधानभेवेकस्य ` वाससोनिषिध्यते ,--इति योतयति । 

प्रयेण हि परिदधातिरधःपरिधानमेव .बोधयति। तस्मात् 

वासोदयमेव श्रध: परिदधौत। उत्तरौयन्तु श्रतोऽपि थक् । 

तथाच सत्यन्तरम् । | 
“जलतोर समासादय तत्र शुक्ते च वाससौ । 

परिधायोत्तरौयच् कुर्यात् केशाव्र धूनयेत्” । 

दति । 

“ज्ञातकानान्तु निलयं स्यादन्तवासस्तथोक्तरम्' 

दूति चैवमादि। न चैवमपि बहवासस्त्वदोषश्डम कन्तव्या। 
कुतः १ 

“(नामेरधः क्ते सम्यङ न दोषो वष्ट्वाससाम्'” । 

दति स्मरणात् ॥०॥२५॥ ०॥ 

न मनुष्यख सतिं प्रयुन्नौत ॥ ९९ ॥ 

प्रकषण गदयपद्यादिना कस्यापि मनुस्य सुतिं न कुर्य्यात् ॥ ० ॥ 

॥ २६ ॥ ° ॥ 

नादृष्टं दृष्टतोव्रृवोत ५ ॥ २७ ॥ 
"~~ ---~-*~---~~-+~-- -=~-------- ---- ------- --*-~-- --~- -- [1 --~-----*~-*~ -~--~-----~ ~--~~--------- ~~~ 

# त्रूयात्--द्ति पाठान्तरम् 
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द्टतः- इतिः स।व्ये विभक्तिकस्तसिल्। ष्टं यत्, तत् दृष्ट 

भिति म कथयेत् ॥ ०॥२७॥ ०॥ 

नाखनत् खततः ॥ रद ॥ 

पूरवसूत्व्याष्यानेनेव व्याख्यातमेतत् ॥ ° ॥ रे८॥ ° ॥ 
। 

खाध्यायविरोभिनोऽर्थानुन्घुजेत् ॥ २९ ॥ 

स्वाध्यायोवेदाभ्यासः। ष च स्लीकारषिचाराऽभ्यसनजपदाममे- 

दात् पञ्चविधः। खाध्यायं विरन्धन्ति इति खाध्यायविगो- 

धिनः। तान् खाध्यायविरोधिनः भर्धान् व्यापारान् उकृजेत् 

त्यमेत् ॥ ० ॥ २८ ॥ ° ॥ । 

तेलपात्रमिषात्मानं दिघारयिषेत् ॥ ३० ॥ 

तेलपूशं पान्रं यथा स्फ्टनचलनविपर्ययासश्काकादिदृषणादि- 
भ्यो यत्रातिश्रयेन रच्यते, तथैवातामं खश्रौरमपि दिधाग्यि- 

सेत् सर्वापद्धयोर्ितु मिच्छेत् । सरगांपवर्ग साधनः खखयमामा,- 

दूति ग्रत्राति्येन तद्रक्षणं कषमुपदिदिश्रुराचार्यो लौकिकानां 

सुखावबोधाधं लौकिकमेव द्टान्तसुरोचकार ;-तेलपाव्रमिव-- 

द्ति। श्रतएव, धारयेत् - दति वक्गव्ये दिघारयिषेत्-ष्त्यु- 

म् ; - मनसाऽपि गरौरापकारं कर्तं ॑नेष्छेदिव्येवमचम्। तै 
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खुरषनेके शरीरापकारहेतवी म शक्याः प्रतिपदं परिकीत्त थितु- 

मिति संततेपत एतत्र् सूतितम् ॥ ० ॥२०॥ °1॥ 

न हत्तमारोहेत् ॥ ३१॥ 

ऋश्वथं सूतम् ॥ ० ॥ ३१ ॥ ° ॥ 

न प्रतिसायं ग्रामान्तरं व्रजेत् ॥ ३९॥ 

 प्रतिसायं सायं प्रति सन्धिवलायाम्--दृत्येतत् । तथाच मनुः, 

“नाश्नौयात् सन्धिषेलायां न गच्छेवापि संविशेत्" 

ष्ति। श्मषटमन्यत् ॥ ० ॥ ३२ ॥ ० ॥ 

ॐ 

नकः ॥ ३२ ॥ 

प्रामान्सरं त्रजेत्--षत्यनुवत्तंषे ॥ ०॥ २१९॥ ०॥ 

वलैः न वृषलैः स्ट ॥ ३४ ॥ 

हषलैः ,- 

“न शूद्रो वषलो नाम वेदो हि हष उच्यते । 

यश्य विप्रस्य तेनालं सवै षले उच्यते", 

षयुक्षलकलणेः , गदरव, सह न ग्रामान्तरं व्रजेत् । तञ्च केवलै- 
रेव स्ट, न संमिश्रैरपि-द्ति बोहव्यम्। कुतः! निरपेच- 

सवणात् ॥ ०॥३४॥ ०॥ 
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न कार्या यामं प्रविशेत् ॥ ३५ ॥ 

खतिः पन्थाः । ईषत् खतिः काङ्तिः, भल्पः पन्वा भ्यते । तथा- 

श्रामं न प्रविशेत् । महति पथि विद्यमानेऽपि खर्वपेन पथा 

गच्छन्धं समुपजालशङ्का लोकाः कदाचिदपडन्धुरपि-शत्वभि- 

प्रायः। भपरे लवं व्याकुव्यैते। कुत्सिता ख्तिः काति: । 

तया रामं मन प्रविच्रेत्। प्रामग्रष्दो खहस्याप्युपलक्षणा्ः । 

तथाच मभुः। 

““प्पदारेण नातीयाद्वामं वा वेश्म वा तम्” । 

दूति ॥ ० ॥ २५ ॥ ०॥ 

न चाननुचरश्चरेत् ॥ ३६ ॥ 

अनुचरति,-श्त्यनुचरः परिचारको भण्यते । नाश्यनुचरो यश्य 

सोऽयमननुचरो न चरेत् न गच्छेत् । वचशब्दादविनोतानुचरञच 

न चरेत्। ननु नैकः" -- त्यनेनैव गताघ लादेतदवाच्यम् । मेवम्! 

पाटसंवाहनादिकमप्यतुचरणम्-परिचय्या यो न करोति, तं 

विना न चरेदित्यस्यात्र विरेषत्वात्। श्रवा तज्र, प्रामाम्तरभेको- 

न गच्छेदिवयक्षम् । मअव्र तु खग्रामेऽप्यन्यमपि पन्यानमननुचरो- 

न चरे दित्ययमधः॥ ०॥३९॥ ° ॥ 

एतानि समावत्तव्रतानि ॥ ३७॥ 

खमावनस्य व्रतानि समाठ्व्रतानि। ममाहसः- इति क्रि 
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निष्ठा । कः पुनरसो ! विधिवत् राला गुरुणा लब्धानु्नः तद्- 

ग्टहात् खण्डहं प्रति सम्यगाहत्तः-खण्छहमागतीं थः, सोऽयं - 

समाहन्तः खरातकघाख्यायते। तस्येनानि भअनन्रोज्ञानि व्रतानि 

भवन्ति । ब्रतब्टोपादानात् , -- भजा तलोनरया सहं भरगुपषाघः 

कव्य: ,--शत्येवमादिकोनियमः कस्तव्यतया चोद्यते। व्रतं 

नियमः- ति शनर्थाम्तरम्। भअनुपहासघोपहासामावः। न 

च तख कर्तव्यता भस्ि। तब्मात् यस्तत्र मानसो व्यापारः 

श्रजातलोग्न्या सदह उपहासो मया न कत्तव्यः-द्व्येवमादिरूपः, 

स दृह उपदिश्यते। तस्य च परिपालनम् । 

सोऽयं नियमः प्रजापतित्रतवत् कत्तव्यतया चोद्यते ,- 

द्रति कल्याणोदयो भवति। कत्तव्यो हि कल्याणोदयः,- 

दूत्याचा्यां मन्यन्ते । त्रतश्य खख्छस्याकरणे व्रतफलाटेव परं पुरुषो- 

होयते, न पुननिषेधातिक्रमवत् प्रत्यवायमप्यधिगच्छति यथा 

खश्व दित्यत्रते सत्यपि “नोयन्तमादिव्यमौक्तेत"- इति वचनै, 

““प्रादिल्यं पश्यव्रातिक्रामति विधिम् । नहि तस्य दशनं प्रति- 

पिश्वम् , निवमस्तत्रोपदिष्टः। यस्तं नियमं करोति स फलेन 

सम्बध्यते- इति भगवता भाष्यकारेण शवरखाभिना षष्ठाध्याये 

सिश्ाख्तितम् । तहदताप्यवगन्सव्यम् । 

यः पुनजियमं कुर्वाणोऽपि न तं परिपालयति, सतु प्रत्य- 

वैति। सत्यसङ्ल्यः खस्षेवमसो न स्यात् । भारव्षकाम्यकन्ा 
द्व पुरषस्तस्य परिसमातिमङुवन् । तस्मात् नियमं कुर्वाणेन 

तख परिपालनमप्यवष्यं कन्तव्यम्। श्रपरिपालयन् व्रतमयं 
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लोपयति, इति तत्कतमस्य प्रायञित्त' भवति । न पुनः कलश्ञ- 
भसखणादिव्रिषेधातिक्रमात्। तथाच मनोः अरद्म्। 

'ववे्ोदितानां नित्यानां कन्यकां समतिक्रमे । 

ख्।तकव्रतलोपे च प्रायचित्तमभोजनम्'? ॥ 

द्ति। ्नातकव्रतलोपे च,--ईति पुनः कुष्यैन् नित्यलमौषां ना- 

नुजानाति । अनित्यानाञ्चोपक्रान्तानाभेव परंमतिक्रमे प्रायतत 

मिष्यते। भतएव न्नातकव्रतोपक्रमे तेनेवोक्षम् । 

“खर्ग्यायुष्पयय्यानि व्रतानोमानि धारयेत् । 

इति । तथोपंहारेऽपि। 

“एषोदिता गडखयस्य ठत्तिवि प्रस्य णाती । 

सख्रातकतव्रतकष्यञ्च सत्वहहिकरः शभः । 

सनेन विप्रो वततेन वत्तंयन् वेदशाखरवित्। 

व्यपैतकस्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते"? । 

प्रति) भत्र, ठत्तिः गातो - नित्या, खातकव्रतक्ष्पश्च सत्वहि- 

करः-- षति व्यक्कपमरमोषामनित्यतम्। गौतमोऽपि ख्रातकव्रता- 

न्यभिधाय, “एवमराचारो मातापितरौ पृव्वापरान् संबन्धान् 

दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन् स्नातकः श्द्ब्रह्मलोकानब्र यवत” 

इ्त्युपसंहरत्रेतदेवाषह । तत्रच, कस्यचित् ख्रातकव्रतमध्यपटित- 

स्यापि एृथकप्रतिषैधसम्भवात् व्रताकरणेऽपि नित्यवत् परि 

पालनं बोदव्यम्। रथा हथावचनपरिषटारो यद्यपि खातक- 

वरतेषु पठ्यते , , तथापि भिथ्याव्रदनस्य एथक् प्रतिषिदतात् 

स्रातकव्रतान्यननु तिष्ठताऽपि नैव मिष्या वदितव्यम्। एवमरन्ध- 

बापि यथासस्भवसमूहनोयम् । 
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यदि पुनरनित्यतवेऽ्बमी षामकर ण वाचनिकं ` प्रायचित्षमि- 

लुच्यते । तदा , . श्रजातनोम्न्या सह उपहासो मया न कत्व्यः" 

--दइत्येवमादिकस्य सङ्श्स्याकरण एव प्रायचित्तम् , न पुम- 

रजातलोम्खा सहोपहास एव,--इति श्यात् । परमकरणेऽपि 

प्रायचित्ताभ्युपगमे कौदश्ममौषामनित्यत्म् ?- इत्ययं पयनु- 

योगः समाधेयः ॥ ° ॥ २७ ॥ ० ॥ 

यानि च शिष्टा विदध्युः ॥ ३८॥ 

यानि शिष्टा विदध्युः--बदशास््नाविरोधेन तकबलेन कुचयुः , तानि 

च समाहत्तव्रतानि। चशब्दात् यानि तन्वान्तरसिद्धानि तानि 

च ॥ ०॥ ३८ ॥ ° ॥ 

दूति मषहामहोपाष्यायराधाकान्तसिद्लान्तवागो शभटावाख- 

्जश्रौचन्द्रकाम्ततर्कालद्रस्य कतो गोभिलोवण्द्सूव्रभाषे 

ठतीयप्रपादक्रस्य पश्चमो खरिका ॥ ° ॥ 
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गोभिलौयग्द्सते 

हतीयप्रपाठके षष्टो खड्िका ।' 

न्य @ि शकक 

चित् यश्चा पूरयसुक्षाः, केचिश्च वच्यन्ते, तै खखाल्थादि- 

शविःसाध्याः, तानि च गवामायत्तानि, गावश्च परिपुष्टा एव 

हवींषि दात् प्रभवन्ति । रतः सव्यैवन्रसाघनभूलानां गवापि 

कर्ष वक्षव्यम् । तव॒ तावद्वाख्यं किद्ित् कर्म्मोपदिशव्युत्त 

रा्थम्- 

गाः प्रकाल्यमाना अनुमन्वयतेमा मे विश्वतो. 

वर्य इति ॥ १॥ 
प्रकाल्मानाः ठणचरणाव रषात्रीयमानाः गाः भ्रनुमन्धयेत, 

दमा मे- षति मन्धेण। तदिदमभुमन्छणं गवां गहािष्करमण- 

काले कर्तव्यम् ॥०॥१॥ °॥ 

प्र्ागता इमा मधुमतीमश्मिति॥ २१ 

प्रत्यागता सायं श्टहमागताः गाः, दमा मधुमतोरिति मन्वेणानु- 

मन्येत ॥ ०॥२॥ ०॥ 

धेटानीं गवां पुटिकन्धाह,- 

पुष्टिकामः प्रथमजातख वत्सख्य प्राद्मातुः प्रलेह- 

नाच्िद्धया ललाटमु लि निगिर्डवाप् श्रप्रासोति 

॥ ३॥ 
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पुष्टिः पोषः उपचयः,--दइत्यनधाीन्तरम् । सां कामयते शति 

पुषटिकामः। भधिकाराद्वामेव। सा खखियं पु्टिरविशषात् 

शरीरण्य संख्याया बोरव्या । वर्षासु प्रायेण गावः प्रचूयन्ते, 

तदानीं जातानां वस्छानां मध्ये यः प्रथमं पूवव प्रथमः पूर्वो 
वा जायते , सोऽयं प्रथमजातः, तस्य. वबषय, प्राक् पूर्व 

मातुः प्रलेहनात् ,--( प्रलेष्टनमाखादनम् ) यावन्न माता बलं 

प्रसेद् , तावत्तस्य ललाटं जिष्ठया रसनया तृष्णौमुक्ञिष्ट भ्रा 

खाद्य गवां क्रेमासौोतिमन्वेण निगिरेत्। सामर्ध्याशमनसैव मनः 

पठनोयः । केचित् पुनरेतदादीनां व्रयाणामपि पुष्टिक्णां 

वसन्तादारभ्य मासवयं करणमिष्छन्ति | तदसङ्गतम् । कुतः ! 

वर्षाश्चैव वादुष्येन गवां प्रसवोपलग्ात् तत्रैव कतमुचितलात् । 

तधा वचोक्घम् । 

''ललाटलेहनादरीनि गवां कन्याणि पुष्टये । 

वर्षाम तरीणि काथाणि भूयस्तद्रसवा हि ताः । 

दूति॥०॥३२॥०॥ 

पुष्टिकाम एव संप्रजातासु निशायां गेष्टेऽग्निमुप- 
समाधाय विलयनं जुहुयात् संग्रहणसंगहारोति ॥४॥ 

पुष्टिकाम एव गवामित्यधः। सम्प्रजातासु ,- सर्व्वासु गोषु प्रसु- 

तासु, निशायां रात्रौ, गोष्ठे गवां खाने, भम्निसुपसमाधाय 

संग्रहणेतिमन्तेण जुदयात् । ननु, भरनिसुपसमाधाय,--दत्येतदवा- 

च्यम् ! जुषटोतिचोदनाबलादेव खस्षम्निरवगम्यते। नेष दोषः । 
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;कष्मात् १ यष्मात् एतदवचने जलष्टोमादिवत् गोष्ठएक्रायं 

होमः स्वात् न पुनरम्नी। तथाप्य॒पकमाघाय--दत्यनर्धकम् ! 

न। प्रम्निमुपसमाधायैष जुहधात् नान्धामाहतं कादि सेव- 

मधंल।सघ्य । तैन सिप्रडोमः स्यात् किं जुषयात् ! षिल- 

यनम् । विन्लयनभब्देन एसनिस्यन्दनम्रचेम्रधितं दधि चोच्ते। 

सतधाचोक्षम् । 

"दध्यर्चमधितं सव्यं तदं षिलघनं स्मलम् । 

छतनिस्यन्टनसात्र सिप्रमेका तथाऽदहुतिः'” । 

ति द्रषद्रष्यकत्वात् स्ुप्रेणायं हामः स्यात् एका चाहतिः ४ 

॥ ० ॥ ४ ॥ ° ॥ 

पुष्टिकाम एव संप्रजाताखौदुम्बगणासिना वत्ध- 
मिथुनयोलल्णं करोति पुठसण्वायेऽथ स्तिया मुवर- 
नमसि साहखमसिति ॥५॥ 

परटिकाम एव सम््रजाताखित्युक्नाथम् । सोदुम्बरेण ताम्रमयेन, 

न काष्टमयेन । कस्मात् ! लोहितेन खधितिनाः-इ्ति मन्व 

सिङ्गात्। नहि काष्ठमय)ऽसिर्लीहितो भवति। साम्या । 

तास्रमयः खखछसिलं सषणशकरणे समर्था न काष्टप्रयः। भिना 

शुरेष । कुतः! लोहितेन खधितिनाः-इ्ति मन्लिङ्न- 

देव । चह करशे किल खधितिगब्दः पुर प्रयुक्षः। 'खधिते 

मैनधडिपसौःः--दति। एवमेके, असिना खद्रन-श्त्य- 

१५ 
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परे। कमश्मात् ? भसिशब्दत्य तद्वत्वात्। नच मन्वसिङ्गात् 

तुरः षति युकं वक्ष॒म्। किं कारणम् ? लिङ्गमपेष्य ुतैबंल- 

वक्छम् । न खलु लिद्रगनुरोधात् अुतिरुत्सरष्टं युज्यते। भअत. 

खव, धान्धमसौति तरडलानावपतिः",- इत्यत्र मन्वस्थ एव धान्य- ` 
पदे तण्डललक्षणा , न तु तण्डलपदस्व धान्यपरत्वम्-- ति 

सिहाम्सः । तददत्रापि खधितिपदस्यैव वरं सखद्गपरता स्यात्, 

न पुनरत्प्ति शिष्टस्यासिपदस्य खधितिपरता । 

वक्समिधुमयोः। मिथुनं स््नीपुंसी। वत्सयोर्मिुनं वलस 
मिथुनं तयोः वस्छमिथुनयोः 1 यावन्ति व्समिधुनानि सन्ति 
तावतामेव । दिवचनकरणात् दयोहंयोलक्षणं कर्तव्यम् । कधं 
नाम ! एकस्य वत्समिथुनस्य लक्षणं कत्वा पुनरन्यस्य करणीयम् । 
एवमपरापरस्यापि। लक्षणं करोति। लच्यतेऽनेनेति लक्षणं 
चिज करोति। कुत प्ररेशे करोति १ कणयोः। कस्मात् ? 
मिथुनं कष्योः कतम्'- दति मन्तलिङ्गाव् | 

केन क्रमेण करोति? उच्यते। पम एवाग्रे स्ियाः | 
भग्र श्रादितः पुंस एव वत्सस्य लक्षणं करोति, .श्रधानन्तरं स्िया- 
वत्लाया लवणं करोति। एतदनेनोक्नं भवति । एकस्य वत्सस्य 
दधोरपि कणयोलंशणं लत्वा, अ्रथ एकस्या व्या योरपि 
कणयोः कत्तव्यम् । ततोऽपरस्य वत्सस्य श्रपरस्याश्च वाया. । 
एवमन्येषामपि । कस्मात् पुनः कारणादेवमवगम्यते, सब्बंषामेव 
वस्साना लक्षणमादितः कत्वा परतः सन्ध सां वक्षिकानामेव कुतो- 
न क्रियते १ उच्यते। वत्समिधुनयीरिति दिवचनोपन्यासस्यार्थ 
वक्त्वाथमेवमषगच्छामः । दिवचनकरणात् खल्नेकस्य वत्सस्थैकस्याश 
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वल्य लल्षणक्षरणमवमम्यते। अन्यधा वकमिधनानाम्-- इस्येव 

कुशात् । तदिदं दिवचनं मिधुनस्यैकल्वात् मिषनावयवो स्नौपुसा- 

वपेच्छ द्रष्टव्यम् । एवकाराधशब्दयोोयादानात् । भगे पंस एवैति 

करणात् खलु स्तिथमेवापेच्य पुंसोऽग्रलमवगेम्यते । तत्र यदि 

सरववषां वल्ानामादितो लक्षणं क्रियते, तदा पुसोऽ्य्रे पंसो- 

लक्षं स्यात् न स्तिया एव । एवमथ स्तियाः- षति करणात् 

पुस एव लचणकरणात् परतः स्तियानलक्षणकरणं प्रतोयते । 

सर्व्वासां वल्सिकानां परतो लक्षएकरणे च सिया भपि परतः 

स्तिधालक्षणकरणं स्यात् न पुंस एव परनः। तदिदमेकक 

मिथुनाभिप्रायं वचनम् । अपिच । पुम एवा्रऽथ स्तिवाः-- षति 

वचनात् एक्षवचनमंयोगाच्च एकस्य पुमो लक्षगकरणानन्तरमेवे- 

कस्या; सिधा; लत्तणकरणमवगम्यतै । अ्रवगम्यते चेत् , म युज्यते 

विना कारणसुत्सर्टम् । तस्मात् यथोक्त एवाथः। भन्ये तु, पु्सर 

वाब्रेऽधः स्तिधाः'--ति पठन्ति । कर्णस्याय्प्रदे्े ५सोऽधः प्रदे 

च स्विशा लच्तणं करोति-ष्ति व्याचक्षतैच। केन मन्तेख 

लक्षणं करोति? भुवनमसि इति मन्ेण। प्रतिकणं मन्ता 

सिर्वादन्या। कस्मात् ! “भेदे मन्वाहस्िः'-- द्रति सत्रा 

न्सरात् ॥०॥५॥ ° ॥ 

कतवा चानुमन्धेत लोहितेन खधरितिन॑ति ॥ ई ॥ 

लक्षणं क्रत्वा लोदहितेनेनि मन्वेण ग्रमुमन्तयेत। कंला--दति 

करणात् मन्व नक्नणकरणात् प्ररतोऽनुमन्तगम् । भगष्दः क्रम 
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वितिषश्मनार्णार्धः। कथं नाम ! येनैव क्रमेण लष्एकर्णं तेमेव 

क्रमेणानुमन्तणम् इति । प्राजाप्यपशुनां येनेव क्रमेणाश्लनं 

तैनैव क्रमेणाभ्यस्ञनमितिवत्। तस्मात् प्रतिकर्णभेवानुमन्गां 

स्थात्। मन्ताहत्तिङक्षा ॥०॥६॥०॥ 

तन्तौ प्रसाथ्यमाणां बद्वस्धाञ्चानु मन्तयेतेयं 
तन्तौ गवां मातेति ॥ ७ ॥ 

तन्तौ वत्लबन्धनदाम । तन्तीं- दति केचित् पठन्ति । तामपराद्न 

वस्वन्धनाय प्रसायमाणामनुमन््रयेत- ष्यं तन्तौति मन्तरेण । 

बश्वत्साश्च । वहो वत्सो यया, तां बडवक्ामपि तन्तीमनुमन्तयेत 

तनैव मन्तेण । तदिदमनुमन्तरणदयं वोव्यम् ॥ ० ॥ ७ ॥ ० ॥ 
(>, 

तचतान्यहरहः कल्यानि भवन्ति| ८्॥ 

तत्र तस्मिन् काम्ये कर्मणि एतानि वच्यमाणसूतोदिश्टानि ग्रह 

रहः कव्यानि प्रतिदिनं कत्तंव्यानि भवन्ति॥०॥घ८॥ ° ॥ 

कानि पुनस्तानि ? उच्यते ,- 

निष्कालनप्रे णमे तन्तोविहरणमिति ॥ < ॥ 

निष्कालनं पूर्व्वो गाः प्रकाल्यमाना दति, प्रवेणनमपि पूर्वोक्तं 
प्र्ागता इति, तन्तौ विहरणमनन्तरोक्षमिव्येतानि ॥ ०॥९॥०॥ 

गोयन्ने पायसश्चरः ॥ १०॥ 

गवां पुरटिकामख्याग्यारोनां यजनं गोयन्न;। तस्मिन् गोयन्न 
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पायसः पयसि भवः चरः खालोपाकः कर्तव्यः इति सुत्रशेषः। 

॥ ० ॥ १०॥०॥ 

तेन् च चरङ्णा ,- 
॥ 1 

अग्नि यजेत पृषमिन्द्रमौप्वगम् ॥ ११॥ 

यजेत इत्यस्य प्रयेकमन्धध्ः। शरसमासफरणं निव्वोपहोमयोः 

एृधक्तप्रन्नापनाधम् । पूष्णोऽप्यत्र तण्ड लचर्रेव भवति । कस्मात् ! 

रलीन्दरे्रसामान्धात्। तघाचोक्षम्-- 

“यद्यप्यदन्तकः पूषा पष्टमत्ति सदा चकम् । 

परमीनदरे्लरसामान्यात् तण्डलोऽव्र विधोयते" । 

प्ति॥०॥११॥०॥ 

कषभपुजा ॥ १२॥ 

फषभोऽनड्न् । तस्य पूजा-गनणरृद्गादावाभरणप्रदानेन यवस्त- 

दानादिना च सत्रारो गोधन्नं क्तव्यः॥०॥१२॥ ०॥ 

प्रसन्गात् भूयसा साध्या गोयन्नविष्यतिदशेने वा्वयन्नमप्यप- 

दिशति,- । 

कि 9 > 

गोयन्नेन वाग्वयन्नो व्याख्यातः ॥ १२॥ 

कजुरस्रार्धः। स खस्वगरमण्वधन्नो विद्यमानाश्वेनाश्पु्टिकामेन 

कर्सव्यः, न येन केनचित्, माप्य्मुत्प्राद्च,- दति बोरव्यम् । 

पायसचरणा पूत्यैषदतरास्वादयो यष्टव्याः ॥*॥ १३ ॥०॥ 

श्रयं पुनरत्र विशेषः ,-- 
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यमशरुपौ टेबतानामत्राधिको ॥ १४॥ 

डेवतानामिति सम्बन्धलक्तणा षष्ठौ । भअव्राण्यन्न गोयन्ननिर्दिं- 

टानां देवतानां यमवङृणौ अधिकौ । यमः पञ्चमो वरुणः षष्ठः । 

अत्रापि पूल्मैवत् एथगेवं निव्वापो होम । ऋ षभपृजाखाने 

चाश्वपूजा बोष्व्या॥ ०॥ १४॥ ०॥ 

प्रासङ्खिकमभिधायेदानीं पुनर्गा ज्ञगेषमेवाह,- 

गसैरब्धृक्लणं गतां ग े रम्यु्यां गवाम् ॥ १५ ॥ 

सायमागतानां गवां गन्धोदकरभ्युक्तणमाभिमुस्येनोत्तणं सेचनं 

करसव्यम् । रिष्यैचनमादराथेम् । अ्रधवा । हिन्वे चनाद्गोयन्नएव 

गवामभ्य च णम् - इत्यवगम्यते । तस्मादश्वयन्नेऽयं विशेषो नास्ति । 

अपि च। मोयन्नस्य कियतीमाहतं सूत्रयिला, भ्रश्वयन्नममिधाव, 

पश्चादपि गोयन्नस्याहतं सूजरयत्राचाय्यः,--पुव्वेसूव्रिताभमेव गो- 

यनज्ञस्य्रा्रतमण्वयन्नेऽतिदिशति न सूत्रयिष्यमाणामपि- इत्यवधा- 

यते अ्रन्धथा सर्व्वमेव गोयन्नस्याह्वतं सूजरयिला परस्तादेवाख- 

यज्ञ तामतिदिशेत्। तस्मात् क्रमभेदकरणादवगच्छामनः,- 

अण्वयन्नेऽश्वानामभ्युक्तणं नास्ति - इति। श्रन्ये तु--भ्रश्लयन्न- 

$प्वष्वानां गन्धे रभ्युक्तणमि च्छन्ति । 

ननु प्रकरणपरेषेऽप्यत्र गोयन्नाप्वयन्नयो; काली न अुयते, 

अतस्तयोः क; कालः ?- इति वक्षव्यम् । उयते । कालान्तरा- 

सुपदेशात् परिभाषासिच एवोदगयनादिः कालोऽनयोभंवि्ति । 

अथवा । तन्ताम्तरविधान।नुसारात् मागपालोदिने गोयज्नो नौरा- 

जनदिने चा श्वयन्न; स्यात् तथाच कच्यप्ररोपः। 
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“पारिभाषिक एव स्यात् कालो गोवाजियज्नयोः । 

्रन्यस्यानुपदेगासष, खस्तरारोषहषस्य च । 

भरधवा मा्गपाल्यङ्कि कालो गोयन्नकनणः । 

नीराजनेङ्ि चाष्वानामिति तग्वाम्सरे विधिः" । 

इति। मागपालौ दिन सुखरात्रयनन्तरा प्रतिपत् । कुतः) 

तदधिकार ,- 

“ततोऽपराज्ञसमये पृत्यैश्यां दिधिमभारत, 

मार्गपालीं प्रवन्नोयात् तुङ् स्तम्बेऽथ पादपे । 

दूति पुराणवचनात् । नौराजने च कालविकस्पाः श्रूयन्ते । तचा 

च वराहमिहिरः 

'दादश्यामष्टम्यां 

कात्तिकगश्क्तपत्तस्य पञ्चदश्यां वा। 

आ ष्वयुजे वा कुव्या- 

नौराजनसङ्गितां शान्तिम्" । 

दूति ॥ ० ॥ १५॥ °॥ 

दूति महामहोपाभ्यायराधाकान्तमिदान्तवामोगभट्ाचाया- 

कजग्रीचन्द्रकान्ततकालङ्कारस्य छती गोभिनौयग्द््सूतरभाष्ये 

हतीयप्रपाटकस्य षष्ठौ खरिका ॥ ० ॥ 

जो (य क डा जक 



 गोभिलोवग्द्रसवे 

छ तौयपप्राठकरे सप्रमो खटिका! 

कष्ण @ ककन 

अथातः ्वणाकम ॥ १॥ 

परधशण्ट् प्रकरणान्तरोपन्धासायः। श्षणाकर्य,- दति कन्मणो- 

मामधेयम् । व्िंष्यते, - इति सूतरशेषः । अतःशब्दो टेलरः । 

यस््ादाहितासिरेभिः अवणाकम्मदिभिर्देवादौनयजमानः भम- 

रादीन् निराकुरूते निराक्तिरिति चाख्यायतै, भतः- एतस्मात् 

कारण्णात् श्रवणाकम्प्रादिकमिदानीं वक्व्यमित्यभिप्रायः। तथा 

चोक्तम् । 

''यस्त्वाधायानिमालस्याहेवादीब्रैभिरि टवान् । 

निराकत्तीऽमरादौनां स विज्ञेयो निराक्घतिःःः। 

दति ॥०॥१॥ °॥ 

तदिदं खवणाकन्,- 

पौग मासां क्त्यम् ॥ ॥ 

पोशंमास्यां याव्श्यां, कल्यं कर णीयम् । चावच्याम्- ति कुतो. 

लभ्यते समाख्यासामष्यादित्याहइ । श्रवणाकरश्-- इति समाख्याते 
श्रयमाशे चवणो मासः खल्वागच्छाति दयम् । भ्रागच्छति 

चेत्, न युज्यत विना कारणमुत्सश्म्। एतस्मात् कारणात् 
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वशां पीशमास्यामैतत्ं करणोयम् । ्न्नानरवचनाच। 

सधाच ग्णह्ान्सरम्। (श्रधातः अतवरशार्कशै' “श्रावच्यं पोः 

मास्याम्-द्ति॥०।॥२॥०॥ । 

कथं कत्तव्यम् ! तदभिधीयते, - 

पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालागनेरमिनि प्रणयन्ति ॥ 

॥ ३ ॥ 

पुरस्तादग्रतलो न पृव्यद्यां दिभि। शालाया परग्यामारस्य, 
( गोमयादिना ) उपलिप्य, तत्र शाल(मेरमिनिं प्रणयन्ति लक्षणा- 

दिभिः खापयन्ति। बहवचनादनियतः कत्ती। शालानेरित्य- 

वयवलक्षणा षष्ठौ । तेन, गनलामेरेकरेषं प्रणयन्ति न सव्यम् ॥ 

॥०॥१॥ ° ॥ 

अभितञ्चत्वाय्य॒ पलिम्मन्ति ॥ ४ ॥ 

परज्ञतत्वत् प्रणोतस्यामेरभितः--दतघेतच्च चत्वारि शानानि उप. 

 लिम्पन्ति। कत्त्रनियमः॥०॥४॥ ° ॥ 
किं विदिक्तु१न। किन्ति! उच्यत ,- 

प्रतिदिशम् ॥५॥ 

दिषं दिपं प्रति उप्लिम्पन्षि॥ ०॥५॥ ०॥ 

कियन्तं टेगमुपलिम्यन्ति ? तदभिधोयते,- 

साधिक्घे प्रक्रमे ॥९॥ 

६६ 
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सचिकेन सद वत्त माने साधिक्षे- स्तोका धिके श्वयेतत् ¦ प्रक्रमे-- 

^“ संसक्षपटविन्यासस्िपदः प्रक्रमः च्मतः। 

स्मात्तं कणि सवयत्र खरोते त्ध्वय्यचीदितः"'। 

द्त्य॒क्षलक्षरे, उपलिम्पन्ति ) उपलेपनक्रियाऽऽघारल विवक्षया सक्ष 

मीनिरटेश; ॥ ०॥६॥०॥ 

अग्नो कपालमाधाय सक्लत्पंणहौतं यवमुष्टिं भष्न- 
व्यनुपट् इन् ॥ ७9 ॥ 

परकतेऽनो कपालमाधाय। श्रथ, अम्नाविति शक्यमवक्षुम् १ 

प्रवतः खं ग्निरित्यसो गम्येत । नैष दोषः । यतोऽभित उप- 

लि ्तख्यानानां सब्रिहिततरतवात् तत्रैव कपालाधानमप्याशडोत- 
कचिदिति तत्रिरासाधमनावित्याह । कपालम् ~ 

“कपालं मम्मयं पात्रं चक्राघटितमुखते। 

भासुरं चक्रघटितं दषे पेते च वर्जयेत्" । 

शतयुक्ललच्चणम् , भगो भ्राधाय अग्नेरुपरि क्त्वा, सङ्लससंग्यहीतं 
यवानां सुटि गेच्लति। किं कुव्धैन् १ भनुपदशन् । प्रदहति 
स्यथः । उपेत्यथसुपसगः ॥ ० ॥ ७ ॥ ° ॥ 

पञ्चाद्ग्नेसलृखलं टएइयित्वाऽवहन्लुदेचम् ॥ ८ ॥ 

प्र्तस्यामे; पशचादुलृखलं दुंदयिला हृद़ज्ञय-निषलीक्षले- 
येतत् । प्रहतान् यष्टान् यवान् ततर स्थापयित्वा मुसलेन पू्यै- 
चदवहइन्ति, - सन्ननिष्यच्यधंम् । कततरनियमः। किं छत्ा१ 
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उहेचम् । कत्वा--ष्ति शेषः । ` क्रिथाविग्ेषयं वा । ठउदेचः एथ- 
9) प्भावः। “विचिर एधगभावे'"--दइति पछमरणात् । तथाच, यष्टा 

यवानां खलान् सृष्छांख एथक् क्ता अवहन्ति ॥ ०॥८॥०॥ 

सुकतान् सक्रुन् कत्वा चमस भओोप्य सूपणापिधाय 

निदधाति ॥<॥ 

सुक्ललतान् शभान् सुविहितान् षा, सक्ुन् छत्वा, चमसे वानः 

स्मत्यपाव्रविेषे, भ्रोप्य-भा उष्य सम्यक् स्थापयित्वा, सूर्पण 

यथोक्गलक्षणेन पिधाय आच्छादय, निदधाति स्थापयति, 

कस्मिन् १ भन्सर्टहे। कमात् ९? ““प्रस्तमिते चमसदष्यीवा- 

दायः" द्त्यादिक्चयमाणसूत्राधैपयालोचनात् ॥ ०॥९॥ ० ॥ 

दलिगपश्चिमे अन्तरेण सञ्चरः॥ १०॥ 

अम्तरेण-गब्दो मध्यवचनः। तदूयोगात् दत्तिणपथिमे-शइ्ति 

` दितीया । द्तिणपश्चिभेये हं स्थाने उपलिपे, पै भरम्तरेण तयो- 

ग्यप्रदेणः,-- इत्येतत् । सोऽयं स्वरः ;--सश्चरत्यनेनेति सश्चरो- 

ममनाममनमार्ग दत्यथः । स खल्वयं वच्छम।्ोपयोगो विधिरिषैव 

परसङ्गादुक्षः। एतावदद्भि कक्षव्यम् ॥०॥ १०॥०॥ 

स्रसिते चमसदर्व्याषादाय सृपञ्ातिप्रणोत- 

साड ब्रजति ॥ ११.॥ 

अस्तमिते सवितरि, वमषदव्यौं सपञ्च पादाय ब्ोला, पलि- 
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रचोतस्य,--भतिरपसमः स॒ खखषयं प्रणौत एवामिरतिप्ररीतो- 

भण्यते । तन््ान्तरप्रसिष्ठो षा । एवं हि तन्तरान्तरकाराः सरन्ति । 

“श्रभ्निसुपसमाधाय तस्यै कमुदमुकं प्राक दश्िणा प्रणयेत् ,-ये 

रूपाणि प्रतिसुश्चमाना श्रसुराः सन्तः खधया चरन्ति पुरापुरो- 
निपुसो ये भवन्यनिष्टाज्ञोकात् प्रणुदालस्नादिति, सोऽग्निरति- 

प्रणोतो भवति--इति तदस्य भ्रतिप्रणीतस्य अ्रलेः, भं समीपं 

व्रजति सश्धरेण गच्छति । भरवैशब्दः समोप्वचनः ॥ ० ॥ ११॥०॥ 

गल्ला षव,- 

सूपं सक्लनावफति चमसे चोद्कमादत्ते ॥ १२॥ 

पूवं चमसे खापितान् सकृन् दानीं खये भ्रावपति निःचिपति, 

चमसे च उदकं म्रादत्ते ग्ट्कति॥०॥१२॥०॥ 

ततञख,- 

सक्लत् संहतान् दर्व्या सक्तन् क्रत्वा पृव्वं उप- 
लिप्च उदट्क निनौोय वलिं निष्पति; यः प्राच्यां दिशि 
सपराज एष ते बलिरिति ॥ १३ ॥ 

कतिपयान् सक्गुन् दव्य बलिहरण्या सक्लदेकवारं संग्टद्ठीतान् 

कत्वा, स्वरेण प्रदक्षिणं गत्वा उपविश्य पूवं उपलिपे,- 

पूव्यां यत् खानमुपलिपं तसन्, उदकं चमसं 
निनोय निषिच्य, बलिं निवपति हरति,--यः प्रायां दिथि.- 
षत मन्तेण॥०॥१३॥०॥ 
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उपनिनयत्यपाए् शेषं यथा बलिं न प्रषछयतौति ॥१४॥ 

उपशब्दः समो पवचनः । उप समीपे बलेः, निनयति गितिश्चति 

निखिपति, - श्त्येतत् । किं निनयति? अपां चमसख्यानां 

शेषमवशिष्टम् । कथं निनयति! यधा बलिं न प्रव्यतौति। 

यथा येन प्रकारेण निसिप्तमुदकं बलिः न प्रवद्यति न स्थानान्सरं 

प्रापयिष्यति, इति तथा निनयतीत्यधेः ॥ ° ॥ १४॥ ° ॥ 

सव्यं बाषहुमन्वाहच्य चमसद्रयावभ्यत्य प्रताणेवं 
द्लिगेवं प्रतीच्येवमुदौचौ यथालिहमव्यावन्तमानः ॥ 

॥ १५॥ 

"सव्यं बामन, लच्छी क्षत्य- वामपा श्ल नेत्यधः । “पातस्य ',-- तजेव 

खितः परिढस्य। यत्र खश्वावस्तं नमुपदिश्यते, सतव प्रायेण तत्- 

स्थानस्थितस्येव परिवक् नमभिप्रेयते ;- “रवेन प्रदक्िणमावतत- 

यति" ष्त्येवमादौ। भन्येतु वरुयन्ति,-- सव्यं बाहमन्वाहस्य, 
--पप्रादचति्येनानि' गत्वा--दति । 'चमसद्यों भ्भ्युख',- 

समासकरण्णात् तन््ेणवोदकेनाभिषिश्य, तम्मेणोव प्रकतेऽग्नो प्रताप्य 

“एवम्' उक्गेन प्रकारेण,-सकत् मंग्टहोतान्-दव्यादिप्रकार- 

ोत्येतत् । (दक्षिणाः दचिणष्यां दिशि बलिं निवपति । एवं 

प्रतीष्यामेषसुरीच्याम् । “दचतिका'-श्तयादौ सव्येवर पूरवयै्षवकं; । 

"यधा लिङ्गम्" यो मनो य्िङ्गः, तेनैव मन्वेण तस्यां दिशि 

बलिं निवपति । ` "यो दक्तिणस्यां दिशि सपंरोज एव ते वलिः', 

भय प्रतीखां दिशि", य उदोष्यां दिगि',--इति मन्वविनिषः 
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दतय्थः । यस्याश्च दिशि बलि' निवप्रति तदभिमुखं एव स्यात् 

तथा चोक्रम्। 

“यस्यां दिशि बलि" दयात् तामेवाभिमुखो दिशम् । 

खवणाकन्धरपि भवेत् न्यच्चकन्च न सव्वेदा" । 

इति । “अन्यावन्त मानः" । विशेष्िणावन्तं नमङुव्बैन् ,- सव्यं वाहु- 

मन्वादत्य द्रति यदुक्त, तदिरेषेणाकुव्वैन् - इत्यर्थः । कियन्मात्र- 

मप्यावर्सनं न शक्यते प्रतिषेदुम् । किं कारणम् १ तामु तासु 

वलिनिवपने तत्चन्मुखत्वविधानम्। श्रतो विश्ेषेणावक्तनं प्रति- 

पिषेधविषुराचायः शश्रव्यावत्तमानःः- इत्याह । तस्मात् प्रती- 

च्युदीचीबन्योव्यीवस्षनं न कत्तव्यम् तथैव खलववस्यितस्तत्ति- 
शु खो भूत्वा बलिनिवपनं कुयात् । व्यावत्तनप्रतिषेधादटेव तदु- 

सरभाविनोरभ्य॒त्तणप्रतापनयोरपि प्रतिषधोऽवगम्यते। अतएव, 

"एवं दत्तिणाः- इति सूत्रितम् । दक्षिणावलौ खल्वावन्तं नभ्यु- 

छणप्रतापमानि सूतरितललादेव प्राप्रवन्ति, तदथं पुनः "एवं दक्तिणाः 
- इत्येवं शब्टोऽनतिप्रयोजन एव स्यात् । तस्मात् , एवं दल्िणाः 

इत्यत्र भावत्तनाभ्युक्षणप्रतापरना तरिक्तं पूर्वोक्तम् एवं” शब्द् 

स्याः -दृत्यकासेनापि वाच्यम् । तल्लामान्यात् एवं प्रतीचो 

पवमुदौचौ"- दत्यनयोरप्येषं शब्टयोः स एवार्थो वणं नोयः । 

तसात्, अवन्त नास्य्.्षणप्रतापनातिरिक्तस्यैव "एवं" शब्देनाति- 

देशात् प्रतौचुदौचौवल्योरावसषनाभ्युक्षणप्रतापनानि न कत्त 

व्यानि भवन्ति। पैव श्रव्यावत्तं मानःः-दत्यनर्धकं, तदति- 

रिक्षस्यैव एवं' शब्देन तिदेशा दय वत्तंनस्याप्रसकेः । उश्यते । भव्या 
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0४  * 
वक्ष मानः, षति विशैषेणावस्षमं प्रतिषेधन्राचायस्तत्तदिसख- 

# ५। 

तलवानुगुणं कियश्मात्रमावस्च नमनयोरपि बष्योरनुजानाति, सोऽयम् 

“प्रव्यावस्ष मानः'--दत्यस्याथेः पृव्धमुपपादितोऽस्माभिः । अन्येतु, 

“परव्यावत्तं मानः, --इ्ति करणाद् व्यावत्त नस्यैव प्रतिषेधादभ्यु- 

छणप्रतापनयोः स्वत्व करणम् दृश्छन्ति॥ ० ॥ १५॥ ° ॥ 

सुपण ओेषमग्नावोप्यानतिप्रणोतद्याङं व्रजति ॥ १९॥ 

गेषं बलिशेषं सर्पण भग्नो प्रोप्य,-प्रा उपय प्रसिप्य। मन्वानुष- 

देशात् व्याहतित्यप्रयोगेन,--दत्यथः । कुत एतत् ! 

"यत्र मन्वान वियन्ते व्याषृतोस्तत्र योजयेत् । 

मन्ता णामेवचादेशे मन्ात् कमम समाचरेत्" | 

दति गश्ासग्रहवचनान् | एवमेके । परे तु मन्यन्ते -"मन्घानु- 

पदरेशादमन्तकम्"'--दूति। बलिगेषस्य प्रतिपतिः खल्वसौ । 

प्रतिपत्तौ च मन्न्वयो न प्रयोजनत्रान्- -द्ति तेषामागशयः। 

दृश्यते तु वैश्वदेवादिगेषस्य प्रतिपादने बलिहरणादो मनाय: । 

पर्धकम्मणि तवर शेषः प्रतिपाश्यते दति चेत् । कएवमाड़ नेदमथ- 

कम्मति। निःसन्टेषटायामपि प्रतिपत्तौ खिष्टक्कदादो तत्भवन्तो- 

मन्तं प्रयुच्ते। सन्देहे च व्याद्ृतिप्रथारी न किचिदोयते। 

तदेवं क्त्वा, भरनतिप्रणौतस्याङं व्रजति । प्रणोतम्--दति 

भावै निष्ठा । प्रणौतं प्रणयनमतिक्रान्तोऽतिप्रणौतः, तथाविधौ न 

भवतीत्यनतिप्रणौतः प्रक्ञतोऽजिमणयते । प्रक्रतस्य खश्वमेः परि- 

ग्रहार्थम् अनतिप्रणोतस्य--्त्याइ । भ्रन्यागारे खसवन्योऽप्यम्नि- 

रस्ति। भयवा) म्रतिप्रणौीतस्तन्तान्सगप्रसिदो व्याख्यातः, स 
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म मवतीत्यनतिप्रणीतः। तदस्याम्नेरदं समोपं व्रजति सञ्चर 

मागेशेव्य्धः॥ ०॥१६॥०॥ 

गत्वा च,-- 

पशचादगभर्भूमौ न्यञ्चो पाणौ प्रतिष्ठाप्य न॑मः 

पथिव्या इत्येतं मन्तं जपति ॥ १७ ॥ 

प्रक्ञतस्यानेः पश्चात् न्यद्धौ श्रघोमुखौ पाणण दस्त, भूमौ प्रति 

ाप्य,- 

"दक्िणं वामतो बाह्ममान्नाभिसमुखमेवच । 

करं करस्य कुर्व्वीत करणे न्यश्चकमणःः' । 

इति क्प्रदौपोक्षप्रक!रेण संस्थाप्य, नमः एथिव्ये,--श्तयेतं मन्तं 

जपति \ "रतम्'--इति खरव षं सम्पादनम् । 'मन्वम्'-- दति 

मन्ते दु्टे यत् प्रायञ्चिन्तं, तस्य प्रा्य्थम् । भन्धाप्रतिषेधाय वा 

एतं मन््रमिति वचनम् । कथं नाम! भ्रन्योऽप्येतत्कर् कुब्बै- 

तेतं मन्मेवन्भु तमेव जपति न पुनरूहेत,--श्त्यभिप्रायः। कथं 

पुनरन्य कमकरणपक्ञे जहस्याशन्गुम ? उश्यते "नमः एथिष्यै 

दे्टाय विश्वण्न्माते भन्ते रिषाम"--दइत्यस्महता विभशिर्मन्ते 

पलत । तस्मात् , भरन्यस्य क्ममकरणपच्ते ऊहमप्याशङ्ोत कञि- 

ऋअन्दमतिरिति तज्िरासार्थोऽयं प्रयब्नः॥ ०॥ !७॥०॥ 

प्रदोषे पायसञ्चरुः ॥ १८ ॥ 

राजैः परधमो यामः प्रदोषः क्म् ? द्रदोषपञ्चिमी यामौ" 

--षति, तन्नापि प्रदोषश्व्ट्प्योगात्। तस्मिन् प्रदोषे, पयसि 
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भवः पाथसः , चरः से(लोपाकः, कर्सव्यः- इति वाक्छेषः । 

एवञ्च, सन्योपासमसायं होमबलिकर्मागि क्त्वा. चरुरयं क्तव्यः । 
कुतः १ तत्तककाजातिषाते प्राय्ित्तोपदेशात् । एषमधंः प्रदोष- 

ह्ाब्ट्ः ॥ ० ॥ १८ ॥ ०॥ | 

तच जुह्यात् ; य्वणाय विष्णवेऽम्नये प्रजापत 

विग्वैभ्यो देवेभ्यः स्वाहति ॥ १८ ॥ ` 

तस्य,--शत्यवयवलक्षणा ष्ठो । तस्य पायस चरोजृहयात् , 

श्वाय खाहा,--श्त्यादिना मन्वेण प्र्येकम् । सोऽयं खाहागशष्ट्ः 

प्रत्येक्मभिसम्बन्धते । तथा चोक्षम्। “मन्वान्ते स्वाहाकारः" -- 

षति। किमथं तहिं पुनरिष्ट खाष्टाकारपाटः ! खउ्यते। 

मन्तव्राह्मणशोक्तानां मन्ाणां विनियोगस्य वक्घुमारब्बतात् प्रस्त 

तषां बुदयारूटत्म्। ष्रतसतीषाभेव मन्तगब्दायल्वान्षएव मन्ाः 

स्याहटाकारान्ताः स्युः--दव्यपि स्थादार। कदाचित् कस्यधि- 

ान्दमतेरिति नब्रिरासाघंमिह स्वाहाशब्दैमप्ठदाघायः । 

मन््ाः खच्येते मन्वव्राद्मपे न पय्न्ते। श्रथवा। अरवणाय, 

--दत्यादि चतुर्थो विभक्षौनासुदेश्यतामाव्परत्वमभ्यपेत्य सन्छेणापि 

होमं कथिदाग्द्धोत। पनः स्ाहागनब्शयोगीनेवेतायतुर्थोविभ- 

कायः, इति प्रन्नापनार्धमिष सवाह कारः पटठितः। श्रवशो- 

नक्षत विरेषः । विष्यवादयः प्रमिशाः । प्रसमासकरणमपि नि्ब्बाप- 

होमयोः पएथज्ञप्रन्ञापमार्थभेव । केचित् पुनर् ,--एकामाहइति- 

मेकद्च निष्वीपमिच्छन्ति । ` तदसङ्गतम् । पू्व्वाक्युक्रः । समखा- 

मिधानचेवं स्यात् कबप्रदौपोऽपि-- 

१७ 
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“यावया वा प्रदोषे यः क्ष्यारग्धं तथैवच । 

कथमेतैषु निपा; १ कथच्येव लुहोतयः ! 

देवतास्खयया ग्ट मि््वपां एक् एयक । 

ष्णौ दिरेव च्क्लीयाद्ोमशवापि एक् एक्" । 

इति श्रावण्यां प्रदोषेऽपि यक् एथक् निर्व्वापं होमचाष्ट ॥ 

० ॥ १८ ॥ ० ॥ 

ग्थालौ पाकावतारन्यत् ॥ २० ¶ 

अन्यत् सन्पै खाली पाकाठता स्थाली पाकरौत्या कुर्यात् । भध, 

““चषोऽत ऊपै' इ विरादतिषु न्यायः" इति परिभाषाप्राप्तता- 

देतदवाच्यम् १ नैष दोषः। परिसष्यानार्थलवात् । कथं नाम ? 

शोमांदन्धदेव सथालोपाकाता कुर्य्यात्, होमे तु “सक्नदा 

विर्व्वा”--ष्ति योऽयं विकस्य उक्तः, सोऽत्र न भवति । तस्मात् 

सक्तदेव जुदयात्। कन्धक्रमप्रन्ञापनायं वा वचनं वर्णनोयम्। 

कथं नाम १ खालौपाकाठता श्रन्यत् क््मेषं समाप्य वश्य 

माणसूत्रोक्षं करर कछषत्वा परस्तात् परिभाषासिं वामरव्यगानं 

कुथात्--इति। एतस्य खल्वसूत्रणि वच्छमाणसूजोक् कम्म प्रधान 

शोमानम्तरमेव वा स्यात् वामदेव्यगानात् परतो वा स्यात्, 

परमार्थतसु, भत्र चरोर्बहुदैवतत्वा दवघात एव होमः प्राप्रोति । 

सत्र चाज्यभागौो अरवदानधघरश्च न भवति। भ्रस्नाच्च वचनादा- 

ल्यभामौो अवदानघर्मष दद ज्नाप्यते। कथं न्रायते ! श्राचाय- 

चुंवरस्मरणात् । तथाच गग्ह्ासग्रः । 
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'सखालोपाकाहताऽन्यत्त् यतर संन्ना निपात्यते । 
तवाल्यभागौ हुतवेव सुचमास्तीर््यावद्यति'' । 

दति! सोऽयमम्याधः । एवमुत्तरत्रापि वर्षनोयम् ॥ ० ॥ २० ॥०॥ 

उत्तरतोऽग्नैदमस्म्बधसमूलं प्रतिष्ठाप्य सोमोरा- 
जेल्येतं मन्त' जपति यासन्धादसमधन्तेति च ॥ २१॥ 

समूल मूलसहितें दभस्तम्बं कुशगुक्छं प्रक्तस्यागमेरसरतः 

प्रतिष्ठाप्य ,-"प्रास्सखकरणच्यानादेगे''--दत्यस्पमत्सूत्रकारवचनात् 

प्रागग्रं खापविला, सोमोराजेति यां सन्धामिति च मन्वयं 

जपति । “एतं मन्वम्''- इति व्याख्यातम् । ददानो वामटेष्य- 

गानम् । केचित् भर॒ दम॑स्तम्बे कुगसंख्यामिच्छन्ति तदसङ्ग 

तम्। कस्मात् ? 

“यन्नवासतुनि मुख्याश्च स्तम्बे टम॑वटौ तथा । 

दभसक्चा न विहिता विष्टरास्तरणेष्वपि''। 

दूति क्प्रदौपवचनात्॥ ०॥२१॥ ° ॥ 

प्वस्तनोऽलतसर्गन् कारयित्वा नवे पाचःपिघाय 

निदधाति ॥ २२॥ 

ब; भमामिनि दिने,--तस्यां पौणंमासोग्रव्ययां प्रभातायां सत्या 

भिलेतत् । ततः, प्रातर्हभानन्तरम् । अधवा । ततः,--इ्ति 

साव्वंविभकतिकम्तसिः! तीवाहता, प्रलतमन्रुन् भक्ता यकः 
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तेषां सुन् कारयित्वा, गे पाज छलवा पाव्ान्तरेण अपिधाय 

स्थगयिलवा, निदधाति ष्टे शापयति । कारयिला,- दति वचः 

नात् कक्षं रनियमः ॥ ० ॥२२॥ ० 
मैच सक्तुभिः, - 

अषरहलष्णों बलोन् हरेत् सायं प्राग्घोमादाय- 

हायण्याः ॥ २३॥ 

अष्रहः प्रत्यहं, पूर््वौक्षान् बलौन. इरेत् । तूष्णीमिति वाम् 

व्यापारप्रतिषेधाश्ननसा मन्धसमुश्चव्येत्ययः। श्रधवा । तृष्णोमिति 
करणादमन्वकमेवैतान् बलोन् हरेत् । तूष्णीमिति वाग्यमन- 

मियमाधं न मन्छोश्चारणप्रतिषेधायम्-इति केचित् कस्िन् 
काले बलोन. हरेत् १ सायम् ,-भ्रस्तमयादू्ैम्। प्राक् 

पूव्यै श्ोमात्। ननु होमात् पृव्बमेव बलिहरणं घुरस्तात् 
सूज्रितं तत् किमिति प्राग्घोमादिति क्रियते ? उचयते । भ्रनया 

भश्या होममप्यहरहरदंपयति । इतरथा, बलीन. रेदिति कर- 
णात् होमो न स्यात्-दइति कञ्चिदाश्लोत। कियन्तं कालं 
बलोन. इरेत् ? भाग्रहायण्याः,- भा भ्राव्रहमायश्याः, भाग्रहा- 

यणौपीणेमासौपथन्तम् । 

सब्र बलिहरणषहोमयोरभिधानात् ब्रहरदः प्रयोगे वलिेषस्य 

हवनं लत्तणपूर्वेकमम्निखखपमच्च न ख्यात् , चमसदर्व्यो; प्रताप- 
नाधसुरुमुकन्त॒ प्रत्यहमप्यासादयेत् । . न; एचिन्ये-दलेमदपि 
न्धञअ्जकरणं प्रत्यहं नेव भवति । तथा चोक्षम् । 
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^. लितैषस्य इवनमम्निप्रजयनन्तधा । 

प्रत्य न भवेयातासुरषुक स्च भवेत् षदा । 

दूति । 'न्यद्चकमै मनरसुव्वदा"-ष्तिच॥०॥२३॥०॥। 

स्ति महामहोपाध्यायराघाकान्तसिदान्तवागोशमष्टाचाथा- 

जभ्र चन्द्रकान्ततकालष्(रस्य कतो गोभिनोयग्द्मसूब्भाष्य 

ठतीयप्रपाठकख सप्तमी खुङ्छिका॥०॥ . 



गोभिलोय-ण्द्सने 

ह्ुतौयपरपाठके अश्म खण्डिका । 

-----जग्गभ्भीति @ आनक 

क्तं यवशाकन् । अ्रथेदानौमाश्वयुजोकचच प्रस्त यत,- 

आश्वयुज्यां पौर्णमासं पृषातके पायसश्रौद्रः॥ १॥ 

शरष्वयुक् भ्रभ्िनीनक्षचं, तद्युक्ता पौर्णमासौ आ्राखयुजौ । तखा 

पौणमास्याम् । श्राखयुजी ग्रहणम् भ्रखिनो नन्त तरसम्बन्धदारेण भरा 

ज्िनपीरंमासीप्रन्नापना्थम्। पोणंमासीग्रहणं पौणंमास्याः प्रा 

धान्यख्यापनाधम् । तेन, नक्त त्रालाभेऽपि श्राश्िनपौणमास्यामेव 

कन्त व्यम् । अन्यस यक्तं पयो दधि वा एृषातकमि्युचयते । तस्मिन् 

एषातके-सप्तमीनिदेगात् वच्यमाणावेक्षणद्यधं समरासादिते 

सतीत्यर्थ बोव्यः। रुद्रो टेवताऽस्येति रौद्रः, पायसः-- पयसि 

मवचर्; क्तव्यः । तचैतत् पयः एषातकादन्यदेव स्यात् । तथाच 

कग्रप्रदोपः। 
“पयो यदाज्यसंयुक्घं तत् एषातकमुखते । 

दध्येकफे, तदुपासादय कत्तव्य पायसखर्ः'” । 

दू्ति। स्द्राय ला,- षति निन्वोपः। समासादितञ्च एषातकं 

शोमकाले श्रमेरपरपूर्व्वतः खापनोयम् । तधाच खद्यासं ग्रहः । 

“द्धि सपि संयुक्तं प्रोक्तो्चेष एषातकः । 

होमकाले तु तस्याग्ने: सखानमुसरपृन्वतः' । 

द्ति॥०॥१॥ ०॥ 
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तद्य जुदयादानो मिन्रावश्येति ° प्रथमां मान- 

स्तोक इति दितोयाम् ॥ ९॥ 

तस्सेत्यवयवलक्षणा षष्ठी । तस्य पायसस्य चरोरेकटेणं जुहुयात् । 

न्मा नो सित्रावरुषेति सैतावास्ण्यक्चा प्रधमामादति जुहुयात् । 

मा न स्तोके इति रौद्रा दितौयामाहतिं जुहयात् । ननु 

मेज्रावारष्य्ौ कथं होमः सूत्रयते ? पायसषरः खष्षयं रौद्रः 

सूतितः। न चैकश्मे दविनिंरुप्य प्रन्यप्ठौ हयते,- दति युक्तम् । 

उक्रष्च,- 

(ननिङ्प्य ह विगन्यस्यरा अन्यस्मै न दि इयते" । 

द्लि। आयस्य किन मन्तस्य मित्रावसणयोदवतात्वं लिष्गादव. 

गम्यते , सैष टोष. । युति नवच्वात् । रीद्रः- दरति श्रुया तावत् 

ङ्दरस्य टेवतात्वमवगम्यते, लिङ्गाच्च मितावसणयोः, दुब्बलश्च 

खुतरसिङ्गम् । तस्पात् “रन्द्र गारप्रत्यमुपतिरेत- इति वदि- 

हापि अत्या लिङ्क बाधितव्य भवति श्रोकमपि उदादरन्ति। 

"तदितिन चतुर्थ्या वा मन्तलिङ्घन चेष्यते 

रेवतासङ्तिम्तत्र दुव्बनन्तु परं परम् । 

ति, पाठक्रमादेवाद्त्योः प्रयमहिनीयत्वसिदेः पुनः प्रथमादि 

ग्रहणम् .- श्रनयोरेवाहत्योचरोरभि सम्बन्ध्र्नापनार्म् 
। केन, 

परधमदहितीये एव चव्वाहुतौ । याच्ान्या भ्राहलयो वश्यन्ते, ताः 

सर्व्व एवाज्याहतयः । तथा च कञ्प्रदौपः। 

च~ -- ~ ~~ 

+ च्ानो मित्रेति प्रय्मां एति पाठान्तरम्, 
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““प्ाश्वयुख्यां तथा क्ष्या वासुकन्षणि याचिकाः । 

यज्राधैतच्ववेत्तारो शममेवं प्रचकतते । 

हे प्यदं क्रभेणोता हविराहतयः स्मृताः । 

शेषा भाज्येनं होतव्य! इति काल्यायनोऽब्रवीत्"' । 

दति ॥०॥२॥ ० ॥ 

गोनाममिश् पुक् काम्यासौल्येतत्प्रतिभिः \ २॥ 

गवां नामानि मोनामानि। तैर्गोनामभिथ काम्यासि,-ष्लये- 

ततुप्रथतिभिर्टाभिः, एधक् नाना, बष्टावाज्याइतीज् दयात् । 

गोनामानिषच,- 

"काम्या प्रिया च शव्या च इडा रन्ता सरस्वत । 

मद्षौ विश्रुता चाघ्नपा च गोनामानि विदुब्युधाः''। 

इति ग्द्यासंग्रहोक्लानि। “चकारा ्रसिशब्दस्याध्याहारार्थाः"- 

इतिः रटद्मासंग्रहभाष्ये दौक्िलः। यदपि नवेव गोनामानि 

पवयन्ते, तथापि श्न्रयानारा होमो नास्तीत्यष्टावेवादुतयो भवन्ति। 

एतदिति करणाचेवम्भूषिरेव शछोमः, न चतुधीँ प्रयोक्षव्या । तथाच 

कश्प्रदोपः। 

'"छतिहोमे न प्रयुच्यादोनामस तधाऽष्टसु । 

दतुर्धोमघ्नया इ्त्येतद्ीनाजिन हि इयते? । 

दूति । एवश्च, काम्यासि खहा, - दत्येवमादिकः प्रयोगः सिषशो- 

भवति । भरत किञ्िदक्रव्यमस्ति। काम्या प्रिया व्या इति 

नामत्रयान्ते भ्रसिश्ष्दोऽध्याहाय्येः। अरन्यानि च नामानि 

संबोधनाम्तानि प्रयोक्षव्यानि। कथमहेजरतोयं ˆ व्डंते, कचित् 

ससि-शब्ट् याध्याहारः कचि संवोघधमविभक्चम्तता,--ष्ति। मनु 
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सब्यतरेव “भसि' शब्दस्याध्याहारो वा दयात् संबोधनविभक्ष 

म्तता वेति युक्गं वयितुम्। 

भेष दोषः। कक्ात् १ ताक्डाब्राह्मरे तथेव पटितलात् । 

तथाच तत्र समामनन्ति । कम्यासि परियासि इव्यासोहं रन्ते 

सरखति महि विशयुते एतानि तेऽत्र नामानिः'--इति। 

परर पिश्ुते षृत्यनन्तर एतानि तव नामानौत्यभिधानादष्टावेव 

परिभाविकानि गोनामानि भव्ति भत्रयाशष्टसुं योगेन तवर 

प्रयुक्षः। अहमनौया खल्वसौ । अतएव क त्यायनेन गोनामहोभे 

पन्राागब्देन हामोनास्ति इत्यक्म्। भावाय्यपुतेणतु भ्रा 

शेब्ट्स्यापि गवि प्रयोगदभरनात् तखवापि गोनामलमभिहितम् । 

तस्माद् यथापठितेरेव खाहाकारान्तर्गोनामभिर्टावाहतयो होत 

व्या; । भहभग्येऽपि तयेव लिखितम् ॥०॥३२॥ ° ॥ 

स्यालौपाकावताऽन्यत् ॥ ४ ॥ 

छतभाष्यं सूतम् ॥०॥४॥०॥ 

पृषातकं प्रदच्चिगमननि प्याणोय ब्राह्मणानवे्च- 

विल्वा खयमैचेत ;- तच्च देवहितं पुरस्ताष्छुकसुञ्ः 

रत् पश्येम शरदः शतं जौषेम शरदः शतमिति ॥५॥ 

अम्निप्रादसिख्येन ` पएषातकमानीय ब्राद्मयानवेखयिला खयमवे- 

सेत,- तच्चश्ुरिति मन्ेण , सामाग्येनाभिधानात् ब्राहमलाना- 

श्छ 
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मपि सन्घ भवति, म पुनरामन्तर््यातिरेक्षात् यजमानस्यैव । 

तथा चोक्घम्। 

“एषातकप्रचणयोरनवस्य ह विषस्तथा । 

शिष्टस्य प्राशने मन्तस्तश्र सव्यैऽधिकारिणः'” । 

श्ति। यदि पुनः कस्माच्चित् कारणात् केऽपि ब्राह्मणास्तदार्नीं 

सन्िहितानस्यः, तदा खयमेव एषातकमवेचेत । तथा चोक्तम् 1 

'ब्राह्मणानामसान्निष्ये खयमेब एषातकम् । 

भवेद विषः गेषं नवयन्नेऽपि भक्षयेत्” । 

बूति॥०॥५॥ ° ॥ 

ब्राह्मणान् भोजयिता खयं भु्गा जातुषान्मयोन् 
सर्व्यीविधिमिश्रानाबपीरन् सख॑स्तययना्थम् ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणाम् ,--वद्वचनात् चिप्रष्तौम्, भोजयिता, खयच्च भुक्ता । 

भध, ““श्रपवर्गेऽभिरूपभोजनं यथाशक्ति" -- षति सिलवारेतद- 

वाच्यम् ? उच्यते । भ्रतयन्ताशक्ञावप्यस्िन. कञ्चि वयाणामा- 

वश्यकलवाथ॑मिदसुक्ञम्। भ्रशक्ती खशेकष्यापि ब्राह्मणस्य भोजनं 

प्राप्रोति, यथाशकषय पदेशात् । तत्निरासाधं ब्राह्मणम् भोजयि- 

ला,--षत्याह । मेतत् युक्घम् । कस्मात् ? श्रशक्यीपटेगात्। यो- 

हि तीन. भीजयितुः न शक्रोति, कथः तस्य तदुपदिश्येत ! 

अश्क्योपटेशः खल्लप्रमारमेव स्यात्। नच प्रमाणं गशास्रमप्र- 

माणं कश्थयितुसुचितम्। 
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भपर पराह । भोजयित्वा,--इति कश्मीकाङह्कयां परषातक- 

भिति प्रहठतमन्वोयते। पन्था, प्रलतहानाप्रकषत्क्निये प्रस- 

व्येथाताम् ,-ष्ति। एतदपि नसभुन्देरम् | कष्मात् ! यमात् 

ब्राह्मणान् भोजयिता, --श््यक्ञो निचि ठेपितभेव भोजनं ताव- 

दवगम्यते, म किञ्चिदव्ापे्तणोयमस्ति। येन ठि: सम्प्यतै, 

तेन कैनापि भोजयति,--ृत्यवगम्यत एव । ब्राह्मशान् भोजय'' 

“को रिडिन्यान् भोजय" “शयाना मुष्ते यवनाः? श्वयेवमादि- 

प्र्ययव्यपदेश्रामां लोके वहलमु पलम्भात् । “लोके येष्वधषु प्रसि- 

हानि पदानि, तानि (सति सश्षै) तदर्थान्येव सुतेषु" --ष्ति 

हि नः प्रतिज्ञातम् । पएषातकं भोजयिलवा,- षति खलवानुमानिकं 

यरिचिकल्पयिषितम् । न चैतत्: गब्दस्य यवगमात्रात् योव 

ऽवगम्यते तं बाधित्वा शक्रोत्यासाने लमुम् । नापि एषातक्षेम 

ठि; सम्पययते। भुजिचोदनायाद्चेवमेवार्धोऽन्त्रापि दश्यते,- 

“भ्रपवर्गेऽभिङूपभोजनम्'?-शत्येवमादौ । 

पि च। उत्तरत्र एषालक्मिति कुणवाचार्ययोऽवर 

पृषालकष्यतिक्तसैव भोजनं दथंयति। तस्मात्, भस्म 

कमणि अपवगैविदहितव्यतिरिक्षस्यापि व्राह्मकभोजनस्वाभ्यनुन्नाना्ं 

ब्राह्मणान् भोजयिला,--दइति वचनम् । कमक्रमपरच्नापनायं वा । 

कथं ` नाम? अपवगविहितं ब्राद्मषमोजनमिदानौ कारयित्वा 

खय भुक्षा वच्यमाणं कन कषव्यम् । पवचने खख्िदानोभेतन् 

्राप्नोति। कष्मात् १ दलः परमपि कर््ोपदेयात्। तस्मत्, 

अपवमाविहितं मदमणभोजने सायं माभूदिति तदेव ब्राह्मः 

भोजनमिदानी मुयते,- इत्यादरणौग्रम् । 
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तदेवं ब्राह्मणान् भोजयिल्ा सख्यश्च मुक्ता, लातुषान् 

लाशाक्तान् मणीन्, सर्ग्वोषधिमि्रान् , सर्व्वोषधयो व्या- 

ख्याताः। तन्मिखान् , सर्व्बोषधिगभान्-श्त्यथः। अावभ्नौ- 

रन. , खस्ययना्म् । खस्ति,-- मङ्गलं, तस्य श्रयनं प्रािः, तद- 

्धम्। बहुवचनोपादानात् न परं खहपतिरेवाबध्रौत, किन्तु 

अन्येऽपि खस्ययनेष्सवो ख्या भावभ्रीरन । कुतर भावक्नौरन् १ 

स्ववाो, बालानाद्च ग्रीवासु । कुतः ? तथा प्रसिहेः। खस्य 

नार्थम् ,-ष्ति मणिवन्धनं स्तोति, न फलविधिः। वाक्य 

मेदापक्तेः। कथं नाम? मीन भाबघ्रौीरन , तच्च ख- 

स्ययनाथं भवति,-- ति यदि दावप्यर्थो विधिल्सितो, भिद्येत 

वाक्छम् । भन्ये तु व्थयन्ति,--“खस््ययनायैमिति वचनात् मिः 

बन्धनस्य काम्यत्वे गम्यते। तत्ैतसिव्रक्रिथमारेऽपि न दोषः । 

यद्यपि, “एतस्यैव बलिष्टरणख्यान्ते कामं प्रतुवीत--श्त्यादौ 

नि्येोपि कामसम्बन्धो दृश्यते, तथापि रक्तामण्प्रितिखषरादि- 

बन्धृनस्य लोके भूयसा काम्यतैव दृष्यते, पतो न दोषः ।' 

बति॥०॥६॥ 2॥ 

सायं गाः पषातकं प्राशयित्वा सहवत्सा वासयेत ॥ 
॥ ऽ ॥ 

सायं रारो, गाः एषातकं प्रह्ञतं, प्राशवित्वा, सवका; वासयेत, 

--वत्तैः सहावियुक्षाः कत्वा वासयेत तां रातिम् । ववाषयेरन्"-- 

दति कैचित् पठन्ति एषातकम् ,--षति हितीयानिरदे शात् सव्यै- 

मेव एषातकं प्राशयितव्यं, न किञिदप्यवयेषणोयम् ,-- षति 

द्रयति॥०॥७॥ ०॥ 
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अनेन खलु एषातक्षप्रा्नादिना,-- 

खस्ति हासां भवति ॥ ८। 

सख्वस्ि मङ्गलः, ह किल, भासां गवां भवति ॥०॥८॥ ०॥ 

पाश्युजे किल मासि कालवशाब्रवशस्वानि भवन्ति। व्रीहयः 

स्वत पश्यन्ते । नवयन्नष्डाक्ता तदश्रन् भनिमान् प्रत्वेति, 

प्रायञ्धिभ्षश्च प्राप्रोति। तदाह कश्यप्रदौपः। 

“प्रनष्टा नवयन्नेन नवानब्रं योऽच्यकामतः। 

वै श्तानररस्तख्य प्रायि विधोयते" । 

द्ति। भरतो नवयश्नस्तावदिदारनीं प्रसतुयते,- 

नवयन पायसश्चररन्द्रामः॥ < ॥ 

नवेन शस्येन यन्नो नवयज्नः। तखिन् र्राग्नः पायसशङः,- 
कंव्यः,-- दति सूत्रथेषः। षन््रष भन्निष इन्द्रानो, तौ देवता 

भस्येति रष्टराम्नः। सेयं दन्हदेवता। इन्द्राग्निभ्यां ला,--ष्ति 

निव्वोपः । इन्द्राम्निभ्यां खा --दइ्तिष्ोमः॥०॥९॥०॥ 

तस सुख्याधष्टविराहह् तिप हुत्वा चतरूभिराज्या- 
हुतिभिरभिजुहोति ;--गतायुधाये्यतत्प्रखतिभिः॥ 

॥ १० ॥ 

तख षरोरेकदेेन मुख्यां हविराहुतिं द्या चतषटभिः भराण्या- 
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तिभिः प्रभिलुहोति,- भ्रमिं सव्यैतोभावेन ;- समादितमना- 

म्कन्दोदैवतार्षा दौन्यनुदखरन् लुहोति, शतायुधाय,--श्त्येतत्- 

प्रभतिभिशतुभिं मन्तः ॥ ०॥१०॥०॥ 

खालोपाकावताःन्यत् ॥ ११॥ 

व्याख्यातमेतत. ॥ ०॥ ११॥ ०॥ 

हविरुच्छिषटशेषं प्राधयेद् यावन्त उपेताः चुः ॥ १२॥ 

यावन्तो ब्राह्मणा उप समौपं इता गता स्युभवेयुः, तावतो- 

ब्राह्मणान् इविरुश्छिष्टगषं प्राशयेत् ,--प्रकर्षण वच्यमाणविधिना 

भाशयेत् भोजयेत् । ननु, हविसच्छिष्ठं प्राशयेत् ,--इति वक्तव्य 

शेषग्रहणं किमर्थम् १ उच्ते। शविर्च्छिष्ट ब्राह्मणान. प्राश- 

यित्वा शेषं खयं प्राञ्रीयात् ,--द्येतत्प्रन्नापनायं शेषग्रहणम. । 

कथं नाम ! शिष्यते श्रस्मादिति शेषः, हविरुख्छिष्टच्च तत् 

शरेषञ्चेति हविरुख्छिष्टशेषं प्राशयेत् ,--इति वचनव्यक्त्या तावत् 

ब्राह्मणप्रा शना दप्य वशेषोऽवगस्यते, तस्य च यजमानप्राशनं कलायते। 

कस्मात् ! वच्यमागप्राशनविपी विशेषानुपदेशात् । तदथंलाश्च 

लवयन्नस्य । नवयन्नमङुव्यैतो नवात्नप्राशनप्रतिषेधात् नवयन्नात् 

परतो यजमानस्य तव्राशनावगतेः । भ्रतपएव, शिष्टस्य नवह विषः 

प्रा्नमन्वे स्व्मषामधिकारं स्मरता काल्यायनेन स्वशब्दात् 

यज्ञमानस्यापि शेषप्राशनमनुगिष्टम् । तच्लोपदशिंतमुपदभ॑यिष्यत 

शु । इविश्च्छिषटगेषम् ,--श्ति दितीधाकरणात् सव्वैस्यैव शेषस्य 

प्रानं यजमानः कुर्यात. न तु यक्िञ्िदेव प्राश्य ओेषमन्यष्य 
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दद्यात ,-श्ति बीषव्यम्। स ख्यं कछतक्षाय्यौ यजमानः 

खभोजनकासे सव्र प्रास्नीयात्। यदि पुनः ऽपि ब्राह्मणा नोपैताः 

ष्यः. तदा खमेव प्राश्रीयात. । कस्मात. ? 

(न्राह्मणानामसा्विष्ये स्वयमेव पएषातकम् । 

अवे क्षेहविषः शेषं नवयन्नेऽपि भक्षयेत्" 

एति वनात् ॥ ०॥१२॥०॥ 

पथ प्राशनविधिरभिधौयते,-- 

सक्तदपामुपस्तौय्य दिश्चरोरवदाति॥ १३॥ 

सक्षदटेकवारम् श्रपामुदकस्य उपस्तीय सुवेणोपस्तरणं कछला, 

दिः. हिः क्तः-- मध्यात. पूर्वाच्च, चरोरवद्यति मेक्षधिनाव- 

दानं करोलि। कुत्र प्वद्यति ? दक्तिपे पाणो। कश्मात् १ 

नव्यत्रोपटिश्यति कन््यः--षति परिगशिष्टकारवचनात., , इति भह 

नारायकोपाध्यायाः। एवच्च, उपस्सरगादिकं वामेनैव पाणिना 

कर्तव्यं मवति । कमात. ! दसिणस्यान्यत्र व्यापृतत्वात् ॥ ° ५ 

॥ १२॥ ० ॥ 

विमुगृणाम् ॥ १४॥ 

अगुणं चरोख्ि ज्ञत्व ऽवदयति । पभारदिति तैषामधिकम् ॥ 

४० ॥ १४ ॥ ° ५ 

प्रपाल्यबोपरिषटात् ॥ १५॥ 

अवदानानासुपरिषादपामभिघारयति दूुवेणव । चगरष्दोऽभि- 
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चारचव्यापारस्मारणार्धः। एवशब्दो यासामपामुपस्तरणं छतं, 
तासाभेवापामभिचारणकरणा्यः॥ ०॥१५॥ ०॥ 

एवं चर्हथेषं पाणो कला, 

अस८खादं निगिरेडद्रान्नः खेय इति ॥ १६ ॥ 

भसंखादं सम्यगाखादनं यथा न भवति, तथा निगिरेत मस्त 

येत्, भद्राः खेय इति मन्तेण । भसंखादमिति कुव्वन. दन्ते र- 

चम्बयित्वा निगरणमुपदिशति । कियश्माव्रमप्याख।!दनं न शक्धते 

प्रतिषेहम् इति खल्षसंसखादमित्याह । किं कारणम् ? निग- 

रणपश्ेऽपि तस्यावल्जनोयत्वम. ॥ ° ॥ १६॥ ° ॥ 

एवं च्चिः ॥ १७॥ 

एवम्रनन्रोक्षया रौल्या विर्व्वारत्रयं निगिरेत्। प्रथमेन सशव 

तित्वं बो्ंव्यम् ॥ ० ॥ १७॥ ° ॥ 

तृष्णौ चतुधम् ॥ १८ ॥ 
चतुथं निगरणं पूष्ण ङुययादमन्धकमित्यथं; । प्रयभेव विग्रेषः । 

खपस्तरणादिकं सव्वेमवापि पूर्वदेव भवति ॥ ० ॥ १८ ॥ ०॥ 

भूय एवावटाय ॥ १६ ॥ 
भूय एव पुनरपि धरोरवदाय निगिरेत्। भूयः पुनरपि चरो 

र्वदायेव--इति वा वणंनौयम् । तप्मादुपस्तररणमभिघारण्चा 
म भवति । इतरथा खखवदायेति पुनव्यैवनमनथकमेव स्यात् । 
सोऽयभेवगब्दोऽस्या्स्योपोरलको भषति ॥ ° ॥ १८ ॥ ° ॥ 
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कामनश्र सएखादयेरन् ॥ २० ॥ 

तत्र तस्मिजिगरशे काममिश्छया संस्वादयेरम्। शेयं प्राथनेति- 

कर्तव्यता सन्वेषामेव श्यात् कष्मात् १ ` 

“पूषातकपे ल णयोनेवस्य इविषस्तधा । 

शिष्टस्य प्राशने मग्वश्तत्र सव्व ऽधिकारिशः'? । 

दति वचनात् ॥ ०॥२०॥०॥ 

भाचान्तोदकाः प्र्यभिमशेरकुखऽगिरोऽङ्नौ- 
व्यनुलोमममोसौति ॥ २१॥ 

पाचन्तोदकाः मुखं गिरोऽङ्गानि,--बाहुजठरादौनि च भभि- 

सथेरन् स्पृेरन् । बहुवचनात् सव्यं । दतिशष्दः चणष्टा॑ः समु- 

चये, कथमभिमेरम् ! अनुलोमम् बोब्रामनुकूशं यधा 

मवति तथा रभिमृपेरन्। केन मन्वेण!? भमोऽसि,-दइ्ति 

मन्धेल। पताह । पाचान्तोदकाः- ति किमथमु्यते, ननु 

निगरणादुच्छष्टा एव सव्वं कधमनाचाकोदकाः कर्म वा 

। करिष्यन्ति, मन्धंवा पटियन्ति १ उष्यते भव्राचान्ोदकाः- 

दति कुर्वन् बोधयति ; यत्राचमनं म चोद्यते,--ततोख्छिष्टलभेव. 

न भवति, यथा प्रालानिषोवसोमभक्षणादो । तथाचोक्षं द्द्ना- 

संग्र । 

“मधुपक 'तथा सोमे चण्ड प्राणाहतीषु च । 

अनुच्छिष्टो भवेदहिप्रो यथा वेदविदो विदुः । 
१६ 
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प्राणाषुतिषु सोमेषु मधुपक तथैव च । 

श्रास्यष्टोभेषु सर्व्वेषु नोच्छिष्ट भवति दिजः” । 

दूति द्दमिदानीं सन्दिश्चते। किमभिमे नमन्तः प्र्वयव- 
मावते भ्राोखित् सक्घदेव भवति ? इति । प्र्यवयवमावक्ष॑प,-- 

इति ब्रूमः। कलनात् १ भवयवभेदात्। भिदे मन्वाहस्तिः"'-- 
ति च सूव्रकषारवचनात् । प्रतिश्ब्टकरणाञ्च। प्रत्यभिमयेरन्- 

इति प्रतिशब्दं कुव्धत्राचायः प्रत्यवयवं समन्तकमभिमथनं द 

यति। भन्यधा खखनधेक एव प्रतिशब्दो भवेत् ॥ ०॥२१॥ ०॥ 

भराखयुजी प्रस्तावात् त्रीहीनधिक्षत्य नवयन्नः सूत्रितः । ब्रौहयो- 

हि शरदि पश्यन्ते । तस्मात् ब्रौहियन्न एवायम् । ददानौमन्ध- 

"व्राप्येतस्यातिदेषः क्रियते, - 

एतयैवावता श्वामाकववानाम् ॥ ९२ ॥ 

एतया त्रीरियसोक्षयेवाघ्ठता रीत्या श्यामाकयवानामपि इवन- 

प्राशनादिकं कुर्यात् । एवशब्दः कतसख्रकश्णोऽतिदेगाथः । श्या- 

माका यवाश्च शस्यमेदाः। एवश्च शालियन्नोऽस्राकं नावश्यकः । 

कस्मात् १ परख्मदाचार्येणानुपदेणात्। श्यामाकयन्नश्च ग्टहमे- 

धिनो न भवति, किन्तु वेखानसस्येव । कस्मात् १ तख ग्राम्य 

प्रतिषेधात् । तथा चोक्घम्। 

“शरदसन्तयोः केचित्रवयन्न' प्रचक्षते । 

धान्यपाकवशादन्ये श्यामाको वनिनः सृतः" । 

इति। एतस्माञ्च लिङ्गात् शरदि ब्रीहियन्नः, वसन्ते च यवयन्न; 
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कर्चव्यः । “ग्हमेधौ त्रौ हियवाभ्यां ̀  परदसन्तयोर्यलेत, श्रामाकै- 

वनी वर्षाष्ु, भापत्कासेऽन्येन पुरातभेव्या- इति च ब्राह्मं 

भवति । शचुप्रथतयसु विमेव नवयन्न' भ्पोयाः। सव तदनुप- 

देशात् । तथाच ग्यद्ासंग्रहः । | 

“"दूलवः सरव्वसतलषाञच कोद्रवा वरदः सह । 

पक्तताग्रयणा भ्या येषां नोक्ञा इविगु णाः" । 

दति । गोधुमादिष्वपि नास्येव नियमः । कस्मात् ? षनुपदेा- 

देव। तदप्याहइ स एव । 

“नवयस्नेऽधिकारसयाः श्यामाका व्रौषयो यवाः । 

मा्नोया नच हुलेवमन्येष्वनियमः खलः" । 

षूति। भत एव श्यामाकयवयोरेव भक्षणमन्व; सूत्रयिष्यते ॥ ० ॥: 

॥ २२॥ ०॥ 

पयमत वियेषः,- 

अग्निः प्राश्नातु प्रथम इति श्चामाकानाम् ॥ २३॥ 

भम्निःप्राग्रातु,-दति श्यामाकानां हइविरुच्छिष्टगेषप्रा्ममन्तः । 
सब्पमन्यत् पूर्यैवरेव बोदव्यम् ॥ ० ॥ २३ ॥ ० ॥ 

एतसुल्यं मधना संयुतं यवमिति यवानाम् ॥ २४ ॥ 

एतमुत्यमिति यवानां इविस्च्छिटगेषप्राशनमन्ः । समानमन्धत् । 

'लत्रापि पौण मासेनेष्टा दपर मङ्ञत्वा ्रन्तर। नवयरन्नो न कर्तव्यः); 

हतः ? 
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““नेकस्िन् कश्यणि तंत कम्ब्माग्यसायते यतः । 

दति वचनात्--इति शिष्टाः । पोषं मासां दशो्तं खखिद- 
भवां क ॥०॥२४॥०॥ 

इति मषहामष्ोपाध्यायराधाकषान्तसिषान्तवागोग्भटवाथा- 

सजश्रोचन्द्कान्तत्कालषारस्य कती गोभिलोयग्द्नसूवभाष्ये 

दतौयप्पाठकस्य मष्ठमी खण्डिका ॥ ° ॥ 



गोभिलोय- र्सवे 

दतोयपरपाठके नवमौ खंश्िका 

ति @ कव ध 

भायहायण्यां बलिहरणम् ॥ १॥ 

भगे द{यनमस्येव्यग्रहायणो मागशीषः, तस्येयं पौणंमासौ पाय 

इायणो, तस्यां बलिहरणं कर्तव्यमिति सूत्रेषः॥०॥१॥०॥ 

तत् श्राषयेनेव व्याद्यातम् ॥ २॥ 

तत् भ्राग्रटायणीबलिहणं ओरावणेनेव वलिहरणेन व्याख्यातम्- 

ति छखकम्प्रातिरटेणः। तस्मादत्रापि, प्रस्ताश्छालाया ठप- 

लेपनम्--श््येवमादि- सक्ुविधानाग्तमङ्कि कला, भस्तमिते सवि- 

तरि तयैष रौत्था बलिषरणं कव्यम् ¦ ननु एतस्मोपरितनेः सूर 

ूर्ववान्ने कर्मोपदेणात् पदमपि पूर्ववन्न एव तस्मादादितः त्रि- 

यताम् ! न,--श्त्युच्यते । उपन्धासमाव्रलादख । कालोऽपि डि 

तदौय एव चोदकात् प्राप्रोति। भानुमानिकं खख पूर्वाश्च. 

कालत्वं चिकल्य यिषितम्। तच्च चोदकं वाधित्वा रेह नाह 

तौति। तस्मात् अखावणोवलिहरणवत् इदमपि वलिहरणमस्त- 

मयात् परत एव करणोयम्। शावषेनेव,-दृव्ययमेवकारोऽपि 

पखार्धस्योपोदलको भवति ॥ ०॥२॥०॥ 

प्रयमव्र विप्रेषः,- 
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नमः पृथिव्या इत्येतं मन्तं न जपति ॥ ३॥ 

कज्वधं सूत्रम् ॥०॥१३॥ ०॥ 

अथ पूर्व्वाह्न एव प्रातराहुतिषला दर्भान् शमौ 

वैरगां फलषतीमप्रामार्ग शिरोषमेतान्याष्ारयिलया 

तूष्णौमक्षतसक्तुनामग्नौ क्त्वा ब्राह्मणान् खस्ति- 
बान्येतेः सस्भारेः प्रदक्तिणमग्बागारात् प्रति धुम 
शातयन् गृहाननुपरोयात् ॥ ४॥ 

प्रातराहतिं इत्वा अथानन्तरं पूर्वाह्न एव दरभादरणादिकं कु- 

यादिति ग्यत्यासेन योजनोयम्। सिद्धाऽपि प्रातराहइतिः पुन- 

स्यते कनक्रमार्थम्। कथं नाम? प्रातरादुतिं इतैव दर्भाहर- 

णादि, म पुनरोपवसधिकखण्डिलो पलेपनादिकमपि क्षता,- 

दति । कथं पुनरेवं न्नायते, ननु प्रातराहतिं हत्वा भध खरि 

लोपलेपनादिकमपि कला, इन्येवमपि शक्यं वणयितुम् ? सत्यं 

शक्यं, तधापि नेवं वण्यते, कस्मात् कारणात् ? यसख्मादस्यां 
दणंनायामादो क्रतमपि खर्डिलो पलेपनमासादितमप्याज्यादिकं 

पश्चात् धुमथातनबेलायासुपमद्येत दुष्येत च। तच्चानिष्टम् । 

सष्मात् पूर्व्वाभिव वणनामाद्वियामड । 

दभादयः प्रसिष्टाः। वोरणा.-वौरण दति यः कथ्यते। 

फलवती, वदय्योः फलयुक्षा णाखा । तथा चोक्षम् । 

“सफला वदरौश्ाखा फलवत्यमिधौयतेः । 
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दूति । तान्येतानि दर्भादीमि षट् क्ेनचिष्टाहारयित्वा। 
अन्धसा रभाये च सख्यमप्यात्य तृष्णीं प्रजापतिं समसा 
ध्यायचिव्यधः। एवमेके ¦ तृष्णो ममण्वकम् । एवमपरे | तदत- 

भगवन्तो भूमिदेवाः प्रमाणम् । (घक्ततसक्तुनाम्' भरवयवलश्चपियं 

षष्ठौ । यवसक्ुनामेकदेधं दकचतिणहस्तेनादाय भम्नो' लला" 

परचिप्य, ब्राह्मणान्" बहुवचनात् विप्रभतोन् (खस्तिवाश्यः 

सस्ति वाचयिलला ( केभ्यः खस्िवाचनिकं किञ्चित् दला ) "एतैः 

प्रकतेः, सम्भार - सभ्थ्ियन्ते इति सश्नारासतेःः-एकतरी- 

छते दरभादिभिरि्येतत् । प्रदक्षिणं" यथा भवति तथा, “भनग्या- 

मारात् प्रभृतिः भ्रमिणहादारभ्य, गहपटनादिसलमं “धूम' 

श्रातयन्' सर्व्वान् श्टहान्' “पनुः लक्तोक्षत्य, "परि सव्यैतो- 

भावेन, शइयात्' गच्छेत् । 

भर्ततसक्तुनाम् ,- दति करणात् दभादौनामाहरणानन्तरं 

अर्तसक्तव उत्पादयितव्याः, ततन्तेषामेकदेगमग्नो करोति,- 

दति ब) इव्यम्। न खल्छनुत्पादितानामच्ततसक्घनां शक्रोत्यमो 

कर्तम् । तक्मादुत्यादयितव्या भरक्ततसक्लवः। नन् वषाखहरह- 

बलिूरणाघं ये श्रक्ततसक्रवः स्थापिताः, तच्छेषाणां प्रतिपर्सि- 

रियंस्यात् १ नस्यात् । कुतः? यतोन वखख्यप्रक्ततानामसं- 

शब्द्तानां प्रतिपतिः शक्या वणशयितुम् । श्रसव्रिधानात् । नि- 

त्यानित्यसंयोगविरोधाश्च। नित्यं खष्षेतदमो करणम् । भनिन्यञ्च 

बलिगेषः। न चानयोः संयोगः मम्भवति । तस्मादुत््ादयितव्या- 

एवाश्तसक्घवः / एवमेके | 

परपर भ्राइ। वर्षाख्वहरहवंलिषहरणाथं ये पक्चतसह्गवः 
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स्थापिताः, तश्छेषाणां प्रतिपंत्तिरेवेयम् ,-श्ति। नच भित्या- 

नित्यसंयोगविरोधः शङ्नीयः। भस्यापि नित्यत्वे प्रमाण- 

मावात्। न खलु शेषाणां प्रतिप्सिरियमित्यश्यां वशं मायाम् 

भस्य नित्यत्वं शर्वयते वक्ञम्। म चाव्रान्धत् किमपि प्रमाणं 

पश्यामः । 

स्यादेतत् । भरप्रक्तानामसंशब्दितानामसब्रिहितानां कथं 

प्रतिपत्तिव्वख्छंते १ उच्यते । नात्यन्तमप्रक्ञता भसब्रिहिता- ` 

खात्ततसक्तवः। कथम् १ श्यम् । ये खखकच्ततसक्घवो वर्षा 

स्वष्ररन्भैलिषहरणाथं स्थापितास्तैरेव श्राग्रशटायणोपयन्तं बल- 

यो श्॑व्याः,- इति खितम् । रएवच्चास्येव तेषां कियश्माव्रमपि 

प्रक्ततत सन्निहितलश्चाग्रहायण्या। तथाच सत्यकिच्चितकरमसंश- 

ब्दितत्वम् । भरपिच। श्रस्िन् शासते “पानव्यापश्च तदत्” 

षूत्यादिवत् व्यवहित स्याप्यभिसम्बन्धः प्राचाथस्यानुमतः। कथं 

जनायते ! भराचायपुश्रवचनात्। तथा च ख््ासंग्रहः। 

““पुनरक्षमतिक्राम्ं यश्च सिंहावलोकितम् । 

गौोभिलेये न ग्ण्हृन्तिन ते ज्ञास्यन्ति गौभिलम्। 

तिं । तस्मादसत्रिहितानामष्यसु सम्बन्धः । तत्र बरूमः। निल्य- 

प्रकरणा्ननात् गोतमेनाग्रहायणौो कमणः पुरषसंस्कारमध्ये 

पठितलाश्वास्च निल्यत्वावगतेरेतद्षतसकूनामग्नौ करणमनित्य- 
मित्यसमोचोौनं वचनम् । तस्मात् पूर्व्वोक्ञ एवार्थं भादरणीयः ॥ 
४०॥४॥ °॥ 

उत्धुजेत् कतार्थान् सम्भारान् ॥ ५॥ 
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थः प्रयोजनम् । तच्च धूमथातनलंचणम्। कतोऽयो यैः, तान् 
सश्भारान् दभादीम् उसृजेत्। पर्थात् प्राप्तलयाप्यक्ष्गस्य वचन- 

मानन्तव्यायंम् । कथं नाम १ धुमशातनानन्तरल्षए एवोक्सभत् 
भ क्षणमपि टह धारयेत्-ष्ति॥०॥१५॥०॥ 

एतस्िन् क्रमे भोपवसधिकं खण्डिलोपलेपनादि क्षला,- 

जातशिलापु मगिक्षं प्रतिष्ठापयति बालोष्पत- 

दूल्येतेन दिकफेन सञ्चन ॥ ६॥ 

ज्ञातिलाः,-~ 

“घना विसिकताग््ाः खता जातथिलासु ताः" । 

द्युक्तमलक्षणाः | तासु, बहुवचनात् त्रिप्रभृतिषु, मणिकमलिष्रं 

मदु दकभाण्डमिदेसत् । , प्रतिह्ापयति खापयति । वास्तोष्पत, 

--श्येतस्णां ऋचि गोयमानेन दििकेन सामरा सञ्चुन प्रक्षतवैव 

चा सह वत्तमानिन,-द्थ्य्थः। दकिन साखा कचा सेति 

यावत् । ननु, एतेन--ष्ति शक्यमवक्घम् , भधोद्यते,- कारणं 

वक्तव्यम् ? क्रमाथमित्याह। दकेन स्न श्येतावन्युश्यमाने 

न क्ञायते,- किं रिकात् पुरस्ताटक् स्यात्} प्राष्ोखि- 

दुपरिष्टात् १ ठउताोमध्ये ! अधवा प्रतिसाम ! यहा सूतरन्या- 

यादुभयतः १- शति । तदेतब्रिरासाथमाचाथः एतैन -दवयाह | 

एन एवश्भूतैम यधाक्रमोपन्यस्ते त्ययः । तैन, पूव्यं हिकमु- 
चय प्ाटचमुचाग्येत् ॥०॥६९॥ ° ॥ 

२, 
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` इावदेकुम्भो मणिक भौसिञ्छेत् समन्यायन्तीदेत- 

यर्वा ॥ ७॥ | 

हौ उदकपूर्णँ कुम्भो प्रतिष्ठापिते मणिके श्रासिच्चेत् समन्या- 

यन्ति,--दइल्येतय। ऋचा । ऋक्ग्रहणं सामप्रतिषेधार्थम् । अतर 

प्रतिङ्न्भम् ऋगाहत्तर्गोइव्या । कस्मात् ९ भेदे मन्ताहत्तिः"- 
दूति सूत्रणात् । तधा चोक्तम् । श्रतिकुम्भरमचं पठेत्”-इति। 

सोऽयं मणिकसंस्कारः। एवच्च, “मणिकादा गण्हीयात्”-- 

बति यदुक्ष, तदेतस्मात् संरूताक्मणिकाद हणोयम् । यच्च, उद- 

श्वानस्थै बलिष्टरणसुक्, तदप्य तस्यैवेति बोदव्यम् । 

तेद सन्दिद्यते। श्रग्रहायण्या जै यदि मणिको नष्टो 

विनष्टो वा भवति, तदा किभमेतावन्तं कालमपेच्य पुनराग्रहा- 

यश्यामागतायाभमेव मणिकान्तरं संस्वरणौयम्, उल यदैव 

विपद्यते तदेवान्यदाह्ृत्य ९--दति । तदैव, - इति ब्रूमः । कस्मात् १ 

रस्य कम््रार्थत्वात्। तावन्तं कालं मणिकाभाषे हि कर््मणो- 

नाभिनिष्पत्तिः स्यात् , स्यादा न मुकरा भवेत् । तथा चोक्तम्। 

“(नष्टो विनष्टो मणिक: शिलानाशओे तथैव च । 

तट वाद्व संस्कार्यो नापे्तेदाग्रहायणोम्” । 

धूति । यदि पुनरन्यस्यामाग्रहायण्यामागतायामपि पून्धरुस्कत- 
एव मणिक दृढ़ वत्ते, तदोदकुम्धासेचनमाच्रं कश्तन्यम् | 

कुतः ? 
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““टृश्ेदाग्रहा यण्यामाहत्तावपि कर्मर । 

कुश्मौ मन्वदासिखयेत् प्रतिङुम्भमचं पठेत्" । 

इति वचनात् ॥ ° ॥9॥ ° ॥ 

प्रदोष पायसश्चरः ॥ ८॥ 

भाग्रहायण्यामिव्येव । श्राग्रहायणय ता जुष्टं निव्येपामि,-ष्ति 

निव्वीपः । कुतः १ टेवताम्तरस्यानु पदेशात् मन्वस्य चाव्यक्षलिङ्ग- 

त्वात् जुताया एवाग्रहायण्यारेवतात्वस्य कम्पयितुमुचितत्वात् । 

"सनाज्नातेषु तथ्राटेशम्"-त्यग्रे सू्रणाच्च॥०॥८॥ ° ॥ 

तख जुह्यात् प्रथमा व्यु बाससेति ॥ ९ ॥ 

व्याख्यातप्रायमेतत् ॥ ०॥८॥ ° ॥ 

स्याल पाकावु ताऽन्यत् ॥ १० ॥ 

कुतभाषयं सूत्रम् ॥०॥१०॥०॥ 

परादमनर्वरिषि न्यज्चौ पाणौ प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्षव- 

दूल्येता व्याष्तौजपति ॥ ११॥ 

प्रग्नेः प्िमतः वद्हिपि कुशोपरि न्यश्चौ श्रधोमुखौ पाणौ पूर्व्ाहण- 

प्रकारेण प्रतिष्ठाप्य, प्रतित्तत् ष््येताः प्रतिष्टा व्याष्लीज पति" 

व्याद्ृतिग्रहणं सुत्यथंम् । श्रव्राग्रहायणोकन्णः परिसमापिः। 

वामदेव्यमिदानीं गातव्यम्। यदि कंचित् कथद्धित् अवणाकश्य 

नक्ते, तदा तेराग्रहायश्ां बलयो न शत्तव्याः, सव्यैमन्त् 

प्वंवदेव करणीयम् । तथा चोक्घम्। 
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(यवणा कग लुप्येत कथच्चित् सूलकादिना । 

श्ाग्रहायणिकं कुयादलिवव्नं मथेषतः'” । 

इति ॥ ०॥११॥०॥ 

अथेदानीं खस्तरारोषणं ्रसतुयते,-- 

पश्ादभ्मेः खस्तरमासारयेत् ॥ १९॥ 

, चऋलुरक्षराधः। श्र किच्विदक्षव्यमस्ति। पश्चादमेरिति करण 

मगन्यागारनियमा्धम. । तैन, श्रनन्धागार एव खस्तरास्तरणं 

कर्तव्यम. । .एषश्च, श्रगु परे शस्यान्याथत्वादषोमकोऽयम्--षति 

केचित् । पुंसवनादिवत्त, भ्रयमपि सहोमक एव स्यात्-इति 

श्रपररे । प्राग्बसम्तादुदगयने यत. पुण्यमहस्ततर पूव्वमन्वाहाय्य- 

खां क्त्वा सायं बलिद्रणान्ते नित्यकन्भरणि कते, स्वस्तरास्तरणं 

करणीयम् । तथा च द्यान्तरम् । ¢प्राख्बसन्तादुदगयने पुश्येऽद्धि 

सायं खस्तरमुदगग्रमास्तौ "इत्यादि । ् रष्मह्ृ्टकारपरिभाषा- 

सिदमुदगयनादिमाच्र वा खस्तरारोष्टणस्य कालः स्यात् । केचि. 

ष, “उरे खस्तरशायो स्यात्" -- दति वचनमालोचनमाव्रेण 

पश्यन्तः, श्राग्रहायण्यङ्गलं खस्तरारोषणस्य मन्यमानाः, ततेवा- 

वसरं ख स्तरास्तरणम-एच्छन्ति । तदसङ्कतम. । ऊ मिलेनेना- 

ग्रहायशया ऊैत्वमाज्रस्यावगमात. । 

“पारिभाषिक एव स्यात कालो गोषाजियन्नयोः। 

भन्यस्यामुपरे शान्त, खस्तरारोहणस्य च” । 

षति परिशिषटवचमविरोधाश्च ॥ ० ॥१२॥ ०॥ 
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> 9 

उदगयेस्त॒ रेः ॥ १२॥ 
सखस्सरमास्तारयेदिति वत्ततै ॥ ० ॥ १२॥ ०५. 

उदकप्रबणम् ॥ १४ ॥, 

खन्तरख्ां दिशि क्रमनिम्न स्वस्तरमास्तारयेत् ॥ ०॥१४॥ ° ॥ 

तद्भिन्रहतान्यास्तरगान्यासतौष्य दक्षिणतो गड- 

चतिरुपविष्रति ॥ १५॥ 

तसन् स्वस्तरे भ्रहतान्यखर्डितानि आस्तरणानि कम्बनादौनि 

श्रास्तोर्य, दक्तिणएतः--खस्तरस्य दलि भागी, ग्टहपतिरुपविश्रति 

॥ ०॥ १५ ॥ ° ॥ 

तस्य चोस्षरतः,- 

अनन्तरा अ्रवरे यथाज्येष्ठम् ॥ १९॥ 

श्वरे कनिष्ठाः, श्रनन्तराः प्व्यव[इिता; सनो यथाज्येष्ठं च्येष्टा- 

जुक्रमेणोपविशन्ति। योयो ज्येष्ठः स स ग्टहपतेरनन्तरो यथा 

स्या टित्यधंः । 

एवं वा,-- 

अनन्तरा सव्यवहिताः--एकपाकोपजोविनः तदृगद्मा इत्येतत् । 

लदिवश्भूता अवरे यथाज्येष्ठसुपविशन्ति ॥ ° ॥ १६९५ ०॥ | 

तषामष्य्तरतः,- 

अनन्तगाश्च भार्याः सज्नाताः ॥ १७ ॥ 

अनन्तराः प्त्यक्षाधेम् । मार्या; सहपतिप्रचनौनां प्रज्ञाः 
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सजाताः सापत्या उप्रविश्नन्ति | जातमपत्यम् । चशब्दः उपवेशन- 

क्रम विशेषद्योतनार्थः। कथं नाम १? येन क्रभेण गण्डपतिप्रभृतय- 

उपविष्टाः, तेनैव क्रमेण तेषां भार्या श्रप्युपविरेयुः। अपत्या 
न्यपि ख्या: खख्या' मातुरत्सङ्गे उत्तरतो वा उपविशेयुः,- इति । 

श्रधेवम् , भ्र यथाज्येष्ठमुपवेणनं न स्यात् १ मा भवतु, कानो- 

हानिः । भ्रथवा । पल्युरेव वयसा सनो णां ठदत्वस्मरणात् परतोनाञ्च 
यथाज्येष्ठसुपवे शनात् भार्याणां खखपतिक्रमेणोपवेशने यथा- 

ऽयेष्ठत्मपि कथच्चिदनुगद्त एव । परमाधतसु, सजातानां 

भायीणसुपवेशनं सूत्रयत्राचार्यया नात यधान्येष्ठसुपवेशनमनु- 

जानातीत्यवगम्यते। एतदथं चशब्दं प्रयुक्तवान् । भायाः पुनः 

सापत्या उपविशन्ति, न पुनरतापि यथाज्येष्ठल्लनियमः,--दत्य- 

भिप्रायः । न खस्तेवमरपत्यानां यथाज्येष्ठसुपवे शनं सम्भवति । रन्ध 

पनरत्रापि यथाज्येष्ठमुपवे शनमिष्छन्ति ॥ ° ॥ १७ ॥ ० ॥ 

समुपविष्टेषु णहपतिः खस्तरे न्यश्ची पाणौ प्रति- 
राप्य दोना पृथिवि नो भवेद्येताख्चं जपति ॥ १८॥ 

समुपविरेषु,- सम्यक् - प्रास खेषु उपविष्टेषु सत्खिलयर्धः। क- 

स्मात् ? प्रास्ुखकरणश्चानादेशे"- इति सूत्रकारवचनात् । 

सप््टमन्यत्। एतामिति खरवण्सम्पादनायं छन्दो विन्नानार्थ- 

मविलोपाथंश्च। कथं नाम? एतभिवम्भूतां सेतिकरणाभेव 

जपतोति भ्रन्यधा खखछितिकरणविलोपमपि क्चिदाशष्मोत ॥ 

॥०॥ ८ ॥ ° ॥ 
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समाप्या संविशन्ति दतिः पाशः ॥ १८ ॥ 

घमाप्ायामेव ऋचि दिणैः पाशः संविश्रन्ति.खपस्ति। तसि 

न्नव खस्तरे ॥ ०॥१८॥ ° ॥ 

एवं चिरभ्यात्ममाहचय ॥ २० ॥ 

एवमनेन प्रकारे --दस्िगपाण्ठंनेत्यथः । भ्रनन्रोक्तं संवे गनभेव 

नतु खस्तरास्तरणमपीति द्रष्टव्यम् । विरा जिः कषत्वोऽभ्यस्य । 

किम विीषेरेव १ न। कथकहि? भ्रभ्यालम्। भानो ण्ह 

पतिराभिमुख्येन,- प्रासन आरभ्येतयैः। कधं नाम १ यनेव 

क्रमेणोपविष्टाः तेभैव क्रमेण संवेशनं तिरावत्तयेयुः,-द्ति। 

प्रघमेन सहैव तितम् ॥०॥२०॥५०॥ 

सखस्त्ययनानि प्रयुज्य यथाज्ञानम् ॥ २१॥ 

खस्ययनानि श्रप्रतिरघादीनि यथान्नानं प्रयुज्य-यो यत् 

जानाति स तदु्चाय॥०॥२१॥०॥ 

अरिष्ट साममंयोगमेके ॥ २२॥ 

` ब्मरिष्टं अरिष्टव्गाख्यः साममंयोगं--सामसमुदायं 'श्रवोध्यनि- 

मंह्ितीणामिति दे श्त्यादिकं प्रयुज्य शव्यके प्राचाय्या- 

मन्यन्ते ॥०॥२२॥०॥ 
© 

अप उपस्पुष्य यथाधम् ॥ २२॥ 

अप उदकमुपस्पृश्य दक्षिपेन पाणिना स्मृष्टा, यथाथमिति कर्मणः 

परिसमासिं दभंयति। तेन वामदेव्यगानमिदार्नौं स्यात् । भन्ये 
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तु-सखस््ययना्त् परत एव वामदेव्यगाभमिच्छन्ति। यथार्थं 

मिति,-श्दानौं कमणः परिखमापलात् यस्य यदभिप्रेतं स तत् 

कुयात्, न तु तत्रैवावस्थाननियमः,- इति व्याुव्येते च । 

ग्टद्टपतेः किल बहवः प्ताः खस्त॒रशयने ग्रन्थान्तरे पर्यन्ते । स 

यदि सदययःपक्षमाश्रयेत् , तदा खस्तरादु्ाय भ्रभिप्रेते शयनान्रे 

शयीत । भअ्रथान्यपधमाश्रयेत्तहि तत्रैव खपेत् । तथा चोक्तम् । 

"कचे" खद्सरशायी स्याश्मासमदहमधापि वा । 

सप्तराच्ं विरश्चवाएकांवास्यणववा। 

नोषवै' मन्धप्रयोगः स्यान्नाग्यगारं नियम्यते । 

नाइतास्तरणच्चैव न पाश्वंश्चापि दक्षिणम्” । 

दूति । प्रथमाया राचेरशैमन्यासु रातिषु खस्तरण्यने खस्षय- 

मुत्तरश्लोकोक्तोविेषो द्रष्टव्यः ॥ ° ॥ २९ ॥ ° ॥ 

दूति महामष्ोपाध्यायराघाकानतसिव्रान्तवागो गभटाचाया- 

लजगख्ोचन्द्रकान्तत्कालष्गरस्य कतौ गोभिलोयण्द्मस्त्रभाषे 

दतोयप्रपाठकस्य मयम खण्डिका ॥ ° ॥ 



गोभिलोय-श् मते 

छतीयप्रपाठङे दश्रमौ खष्िका |, 

भथेदानीमषटकाक्म ्रसुयते,-- 

अष्टका राज्रिदेवता॥ १॥ 

भष्टका,--श्ये कवचनमधिकाराधम् । उपरिष्टादष्टकाबहुल्यो- 

पदेशात् । तथाच, या काविदष्टका व्यमाका सा सरघा 

राविदेवता प्रत्येतव्या, न पुनरानन्तय्यादपूपाष्टकेव । राति 
देवता याः सेयं रातिरेवता श्रष्टका, कस्तव्या,-द्ति सूत्र 

शेषः ॥ ०॥१॥ °॥ 

सा खखयमष्टका,- 

पष्टिकम्मा ॥ २॥ 

पुष्टिः कर्मा फलमस्या षति पुष्टिका । पुषटिक्रख,- इति पठे 

पुश्ये कम पु्टिकग। तदिदमष्टकाकग पुष्टये भवतीति तथै. 

वाधंः। श्राह । ननु, परस्तादप्य्टकादेवताः सूत्रयि्यन्ते, तत् 

किमिति पु्टिकस्मा,--श्ति मध्ये सूत्रयित्वा राविदेवतायाः सूत्र 

यिष्यमाणानाञ् टेवतानां व्यवायः क्रियत! उश्यते। श्र्टकां 

राविदेवता,--दति नि्िेषितमष्टकाकर्पदिष्य, पुटिका, 

इति, परतः ' कुव्यैन् नित्यत्वमस्यादश्यति। कथं नाम! 

गाविदटिवता तावदष्टका कार्सव्या, पृष्टिः फलमप्यस्या एव भवति, न 

९९ 
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पुनः पुष्टिकाम एवाषटकास्वधिक्रियते,-ष्ति। कथं भ्नायते ? 

क्तव्यचोदनायां फलाखवणात् । श्रधिकारबेलायां तदनुपदेशाच्च । 

यदि पुनर्टका पुष्टिकन्धा,-इति कुर्यात् , तदहि राजिसव- 

न्यायेन सत्रिहिततरं पुश्िफिलमेव कामयमानस्तामधिकरोति, 

त्यपि कस्यचिदटाशङ्ा स्यात्। सा माभूदिति खलाचायः 

अष्टका रात्रिरेवता पुटिका, दकि व्यत्यासेन प्रयुङ्के । काम्य- 

तैवाष्टकानां कुतो न स्यात् १ व्यत्यासेन फलवादामानात्रित्यला- 

वगतैरिति तब्रूमः। नित्यप्रकरणे चोपदेशात् । निलयानां हि 

खवणशाक््रीनां प्रकरणे श्रष्टका उपदिश्यते। तस्मात् साऽपि 

नित्या भवितुमर्हति । तथा नमीतभेनापि नित्यानाभमेव पुरुष- 

संस्काराणां मध्ये,-“श्र्टकापान्वेणखाइथाव्याग्रहायणो चैतया 

श्वयुजी'”--इत्यष्टका सूतिता । कशचप्रदौ पोऽप्या । 

"संस््ाराः पुसषस्यैते सरयन्त मौतमादिभिः । 

श्रतोऽष्टकादयः काय्य; सबं कालक्रमोदिताः'' । 

शति । उपदेशादेव स्व्वेषामविशेषेण करणे सिदे पुनः करणोप- 
दभो ऽवश्यंकरणमेव बोधयति । श्र्टकादिप्रक्रमे तदकरणे दोष- 

खवशाश्च । तथा चोक्तम् \ 

'यस्त्वाघायास्निमालस्यादेवादोत्रैभिरिषटवान् | 

| निराकत्तीऽमरादौनां स विज्ञेयो निराक्ततिः 

दूति तस्मादष्टका नित्येति सिद्धम् । श्रताह । यदि नामाष्टक 

नित्या, तरिं पु्टिक्मापि कथं भवति ? उच्यते। प्रसु नाम 

नित्या, काम्याऽपि भविष्यति । कस्मात् १ फलो प्रदेयस्याथेव्वोप- 
पत्तेः । यदा । फलवाद एवायमष्टकां स्तौति, न पुनः फलमप्य- 
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जेनोपदिश्यते । किं कारणम् ! उभयविधाने वाश्यमेदः। 

पाठा सरेऽपि “जऊर्स्जोऽवरहेय' - दत्यादिवत् फलवादतवं षोहथ्यम्। 

भथवा । निलयलेऽप्यानुषङ्किकमेव पु्टिफलं भविष्ति । 

("नित्यक्रियां तथा चान्ये शछ्यनुषङ्फलां सतिम" । 

दूति सरणात् परधैवं समस्ता एव टवा उपदिश्य परत एव 

पु्टिकममा,--इति कुतो न सुत्रितम् ? परत एष वच्यामः। 

श्रन्ये लाहः,-- “तथात्वे पुष्टिकर चतुर्टको ` हेमन्सः,--ष्युत्षर 

सूतेगीकसूत्रताशङ्ग स्यात्, परतस्तथा न कतम्" --ष्ति॥°॥ 

॥ २॥ ° ॥ 

अग्नेयो पित्रा वा प्राजाप्तदेवता वेभ्वदेवीति 

दवताविचागः॥३॥ 

अमेरियमामनेयी । प्रञतलादष्टकेति सम्बध्यते, पितुशानियं 

परित्रा। प्रजापतरियं प्राजाप्रत्या ¦; ऋतवो वसन्नादयः, तै 

टेवता यस्याः सेयमरतदेवता । धिग्वेदेवाः सव्वदेवाः, तेषामियं 

बे्वरेवी । वाशब्दः प्र्येकमभिमम्बध्यते। प्रागेयो वा पित्रयावा 

प्राजापग्या वा ऋतुदैवता वा दंश्लदेवीवा। दति एतं देवता 

विचारा भवन्ति । 

दृट्मिदानीं सन्दिष्यते। किं पशरमोक्षणनिव्वापद्मेष्वेत- 

हिकस्पोह्लानां देवतानां मध्यादिश्छया भरन्यतमख्या श्रभि- 

सन्धानं कर्स॑व्यम् १ प्राहाखित् सर्वासाम् ! उताहो नेकल्या- 

चपि? दति नैकष्या भ्रपि,--द्ति ब्रूमः। किंदेवताका 

लन्नषटका १) न दर्देवताका भवितुमहति। उयतं। न 
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वयमदधेवताका मटका माच्च, रात्रिदेवताकान्त ब्रूमहे । कष्मात् 

पुनः कारणात. सतीष्येतदिकल्योक्ताखन्धाखपि देवताश्च राति 

देवतैवा्टकाऽभ्युपगस्यते ? सूत्रप्रमाण्ादिलयादहइ । शर्टका राञ्जि- 

हेवता,--इति खस्ख चार्येण सूतितम् । ततप्रामा्यात् राविदेवता 

अष्टका अभ्यु पगस्यते । नतु, ्राखेयौ पितपरा वा,--इलयेतदप्याचा- 

यैव सूत्रम् १ सत्यमाचार्यस्थै व सूत्रमेतत् , किन्तु नतत् देवता- 

विधानाधं परन्तु परमतोषन्यासार्थम् । कथं पुनरवगम्यते,-- 

परमतोपन्यासार्धमेतदिति । गृणु यथाऽवगम्यते । अष्टका रात्रि 

देवता,-- षति देवतामष्टकायाः सूत्रयिला, पुष्टिकम्भा,--इति च 

फलवादम् , श्रानेयीत्यादिकं सूत्रयन्नाचार्य; परमतेतदिति दभ 

यति। तदिदमथं पुष्टिकश्चा,-- दति मध्ये सूतितम्। मन्यथा 

डेवतोपदेणानां मध्ये फलवादोपन्यासोऽनुचित एव स्यात् । 

` यश्च.--उत्तरेण सूत्रेण सहेकसूव्रताणङ्ा-निरासाथं मध्य एव 

फलवादोपन्यासः.--इति वरिंतम् , तदपि नातौव समौचौ- 

नम् । कस्मात् १ तदाशय अकि्चित्करतवात् । एकसूत्रताया- 

मपि शतेरभावाच्च। तस्मात् , अष्टका राब्रिदेवता पुटिकन्धा,-- 

शूत्यनेन खमतमभिधाय भ्रानेयौत्यादिना परमतमादगितम्-- 

इत्यादरणीयम् । ग्णद्यान्तरेऽप्येकं कमतपरतयेवे तासां देवतानामु- 

पन्यासो दृश्यते । तथाच गद्मान्तरम् । “तां क वैश्वदेवो हुवत- 

सानेयीभेके # प्राजापत्याभेके राज्रिदेवतामेके # # ऋतुदेवता- 

भेके पिटदेवताभेके”--ष्ति। तस्नादेता देवता नेकस्याभिमताः 

भपि लेदौका टेवता एकं कस्याचाय्यस्य । तत्र, “राजिदेवतामेक्ञे” 

--श्त्येषदस्मदाचार्यमतस्योपन्धासः,- ति बोदश्यम्। भएतव 
( 
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आचार्येण, “प्रका रातिरेवसा-श्ति सूतवित्वा, “शति 

टेवताविचाराः"'-- इति सूत्रितं, न रेवताषिकल्याः--इति। 

एतासां टेवतानां खाभिमतलतवे तु, “"नव षट् त्रयद्ति विकल्पः” 

-- इतिवत् ““देवताविकल्पाः', - त्येव धात् । तस्मात्,- टेवता- 

विचारा एवैते, न पुनरेता देवता भवम्ति। टेवता तस्माभिङ् 

लेव. -श्रष्टका राविटेवता,--दति। सोऽयमाचयस्याभिप्रायः। 

टेवलाविचारप्रकारश्च बुहिमदिरुहनोयः। ` ्र्यगोरवभयादुपार 

म्यतेऽस्माभिः। 

यच्च॒ मन्लिङमन्यादौनामस्ति, न तदेवताश्रुतिचोदितां 

रातिं वाधितुमीरे | दुबंलं हि लिङ्ग श्रुतेरिति खखवोचाम। 

यथा च, मन्तलिद्वावगताऽपि दैवता तहितश्रिष्टया देवतया 

वाध्यते, तधैव टेवतागष्ट्गरिष्टयाऽपि बाधिश्यते। श्धायस्या- 

विशेषात् । अरन्ये तु मन्यत्ते--“न्यतरस्या देवताया भनि 

सन्धानं न घटते। कुतः १ मध्यमाष्टकाद्राम् , भ्रनावम्िः,-- 

दति मन्तलिक्गविरोधात्) तस्मात्, सर्व्वामामभिसन्धानं ककत 

युक्षम् । श्रत्रापि यत्र॒ मन््ान्सरेण होमः, तव होमकाले 

मन्वटेवतामेवाभिध्यायेत. । तैव तव्राभिष्यातया भक्षिसाच- 

चर्ययात. सर्व्वा अ्रप्येकटा देवता भ्रभिष्याता इषटदाञ्च भवन्ति” 

--इ्ति॥०॥९॥ ०॥ 

कियत्यः पुनरश्टका भवन्ति १ उच्थते,- 

चतुरष्टको हेमन्तः नाः सर्व्वाः समाधसाशिकौ- 
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षदिति कोत्सः *॥ ४ ॥ 
चतस्रोऽ्टका यक्षिन्, सोऽयं चतुरषटको हेमन्तः ऋतुविश्ेषः । 

तदिदं च्रयतुसंवत्सखभिप्रायं सूत्रम् । एतदुक्तं भवति । हेमन्त 

मासचतुष्टये चतसरोऽ्टका भवन्ति-इति । ताः सव्वीधतसरो- 

प्यष्टकाः समांसाः मांससहिताश्चिकीषेत् क्त् मिच्छेत् । चिकौ- 
षत् ,--दति गुरुकरणं केमाप्यु पायेन मांससम्मसि' कत्त मिष्छे- 

दिलयुपदेशार्थम् । इति, --भ्रनन्तरोक्त,--चतसखोऽटकाः-- ति, 

तासु सर्व्वासु मांसम्--इति च , कुतसस्य पत्यं कौत्स भ्राचार्यो- 

मन्धते ॥०॥४॥ °॥ 

चाष्टक इत्यङ्गाहमानिः ॥५॥ 

तिस्रोऽष्टका यस्मिन् , सोऽयं त्प्टको हेमन्तः,--दवीदाहमानि- 

राचार्यो मन्यते| उद्राहमानस्यापत्यमोद्राहमानिः ॥ ०॥ ५॥०॥ 

वधोद्ाहमानिराचार्यो मन्यते,-- 

तथा गौतमवबाकखण्डौ ॥ ६ ॥ 

भाचाय्योवपि मन्येते। एवश्च, श्रोद्राहमानिमीतमवाकखर्डी- 

नामाचायाणामुमतसत्यष्टकपत्च एवास्मदावचार्यस्याप्यभिप्रेतः,-- 
वि ~= --- = -- -=~^~ ---- ---- - ~ ~ -- -- ------ 

# सव्र मड़भाये "चतुरश्को हेमन्तः" दति "ताः सर्वव; समाश्सा- 

श्विकौपेदितिकौतसः- षति खवरहयं कतम् चतुरशटकपक्षस्यापि 

कौत्सौयत्वात् भटृभाष्योयसुत्षरखत्र' "ताः सर्व्वा; समार्साधिकौरैत- 

ति कौत॒मः"-इति च हिधा भलक्रा खचतयं कल्पितमासौन्मया प्रथम- 

खंख्छररो । रदानोन्तु बयागामेकस्ततयमेवोचितं पश्यता तयैव हतम् 
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दूत्यवगच्छामः। कस्मात् ! तिसृशामेव परतः कर्मपदेशात् । 

श्रदधि्च पतते मभ्यमाष्टकैव समांसा कत्तव्या । कसमात् ! प्रथमा 

मतिक्रम्य मध्यमायामेव तदुपदेात्। दतरयोदष्या्तरोपदे- 

शाश्च। एवमेतस्मिन् पते म्रखष्टक्यमपि मध्यमायामेव भवति । 

कष्मात् कारणात. ! तस्याष्टकासंज्नपितपश्षाध्यलात. । भध्य- 

माटकायानेव च पशसं्रपनो पदेशात् । तथाच वच्ति,-- “वामं 

सकष्यन्वष्टक्याय निदध्यात्" --दति । तथधा.चोक्षम् । 

"“प्रन्वटकयं मध्यमायामिति गोभिलगोतमो । 

वारव ख ग्ड, सर्व्वासु कौत्सो मेनेऽ्टकासु च" । 

लि । वचनस्य खखेलस्योक्तन्यायमूनतया व्रप्टकपत्त एव गोभि- 

लाचा्यस्यानुमतः,--दति, भश्यन्तरेण कात्यायनः सखष्टयाश्चकार । 

कौसस्य पुनराचा्यस्य मते सव्वासाभेवाष्टकानां सर्मासलात् सव्व. 

व्ेवान्वष्टक्य' स्मवति,--इति द्रष्टव्यम् । तस्मादाचाय्येय चतुध्या- 

श्रष्टकाया; कम्मीसूत्रणात् त्रब्टकपत्त एवादरण्णैयः । चतुरष्टक- 

पक्चसु कौत्ानुमतोऽपि बभिष्विरोधादुपरोदष्यः। भधाच 

वाक्यायविह्भिरभिदहितम् । 

"लयानां यो विघातः स्यात् स बाधो बहुभिः मृतः) 

प्राणसखग्ित इत्यादि वाशिष्ठं बाधित यधा । 

वितेधो यत्र वाक्यानां प्रामाश्यं तत्र भूयमाम्। 

तुल्यप्रमाणसन््वे तु न्याय एव परव्त॑कषः'" । 

दति ॥०॥ ६ ॥ 2 ॥ 

अथेदानीं तिखोऽटकाः क्रमेषोपदे्ट माह, 
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योऽहमायहायय्यातामिग्राष्टमी तमपा 

याचेत ॥ ७ ॥ 

धग्रहायण्याः पौणमास्याजशै' परतो या तामिखा ज्नष्णप्तीयां 

अमी । तभिश्राष्टमौ,- दति केचित् पठन्ति, तश्रापि स एवार्धः। 

तां रषुपाष्टका,-- दति आचक्षते कथयन्ति आचार्याः । यथेय- 

मपूपविधानादपूपाष्टका भ्यते, तथा मध्यमाऽपि मांसविधाना- 

मांसष्टका, अरन्तिमाऽपि शाकविधानात् शाकाष्टकोच्ते,- इति 

द्रष्टव्यम् । श्रयैवम् ,--गश्रपूपविधामादेवाभिधाने सिहे श्रपूपा्टके- 

व्याचक्षते, --दलयेतदवाचखम् १ उद्यते। एवन्तह्िं गुणार्योऽय- 

मनुवादो भषि्यति। कथं नाम ९ ब्राह्मणभोजनार्थमप्यपूपाः 

कर्तव्याः,--दति। एवञ्च, अरष्टकाविहितमन्यदपि यत् कश्म-- 

शाद, तदप्यपूैः करणोयमिति सिध्यति। तथाच पुराणेषु 

सग्यते। 

न्प्राद्याऽपूपैः सदा वीर्य्य मासेरन्या भवेत् सदा । 
शाद; काया ठतीया स्याटेष द्रव्यगतो विधिः| 

दति ॥ ० ॥७॥ ° ॥ 

स्यालौ पाकावला वण्डलानुपस्कय चरुटखपयति 
॥ ८ ॥ 

शालोपाकरोत्या पू्व्वाक्तया, तर लानुपस्सरस्य संस्छत्य चस' अरप- 

यति॥०॥८॥०॥ 
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अष्टौ चापुपान् कपालेऽपरिवर्भयन् ॥ € ॥ 

भषटसश्ाकान् मर्डकान् । तथा चोकम् । 

“श्रेयम्बकं करतलमपूपा मण्डकाः खसाः । 

पालाशा गोलकाशैव सोह पञ्च चौवरम्" । 

इ्ति। कपाले,- 

“कपालं मन्मयं पारं चक्राघटितसुख्यत । 

श्रासुरं चक्रघटितं देवे पेते च वञ्जयेत्" । 

दतयुक्षलक्षणे, भ्रपरिवत्तयन् परिवत्नमकुष्यन् । चणष्टात् अपः 

यति,--ष्रत्यनुषज्यते ॥ ०॥९॥ ° ॥ 

किभमेकस्मितव्रेव कपाले भष्टावपूपान् पयति? म। कथ 

न्ड १ उ्ते,- 

एककपालान् ॥ १* ॥ 

एकं ककपालान्--श्न्यथः। तथाच, एकंकस्मिन् कपाले एकंक- 

मपूपं श्रपयति। कथं च्रायते १ सूतरारम्भप्याचवक्वादिन्याह। 

कपाले, - इत्येतावन्मात्रसूत्रणादप्यविग्रेषादेकस्िवरेव कपाले भ 

विष्यति, किं सूत्रान्तरारम्भेण ! त्नात् सूवरान्तरारश्नादव- 

गच्छामः,- एकं कस्मिन् कपाले एकंकस्यापूपस्य अपगम् दृति । 

नलु, श्रविगेषात् हेत्रीगि वा कपानान्यपि प्राप्रपन्ि ? 

प्राप्रुवन्तु नास, तावताऽप्येक स्मिन् कपाले क्रियत एव । क्रियते 

चेत,-- तत्व क्रियताम् , रलं कपालाम्रकल्यनया ! तस्मादेकंक- 

कपालान् -शत्यशमदुतेव वणना । तथा चोक्षम् । 

२२ 
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““पथक्षपालाम् कुरवो अपूपानटकाविधौः ' । 

्ति॥०॥१०॥.०॥ 

कपालप्रसङ्गात् पुरोडाशधन्माणामपि प्रसङ्ग कबिदाणोत, भत- 

सन्ििपिधार्धमार,-- 

अमन्तानिलोद्धाहमानिः ॥ ११॥ 

भमन्धान् मन्धरहितानष्टावपूपानिल्योडाहमानिराचार्ो मन्धते ॥ 

॥ ° ॥ १२॥ ° ॥ 

अपूपानां प्रमाणेनैव कपानानामपि प्रमाणं सेव्यति,--शव्यभि- 

प्रायेणापूचानाभेव प्रमाणमुपदिशति,-- 

चेयम्बकप्रमाणान् ॥ १२ ॥ 

अष्टावपूपान श्रपयति, - इति सम्बध्यते । नेयस्बकप्रमाणान् कर- 

तशप्रमाणाम्--श्त्यधः । तथा चोक्तम् । ^जेयम्बकं करतलम्'”-- 

इति । एतस पुनश्सश्भवे रण्यासंग्रहोक्षं प्रमाणमपि द्रष्टव्यम्! 

तथाच शद्ामग्रहः । 

“चतुम्टिचसः कायय॑खतुणौमुत्तरोऽपि वा । 

कपालस्य प्रमाणेन श्रपूपानषटकाविधौ । 

चतुभागं पाणितिलात् कपालं याचिका विदुः) 

एथक्-कपालाम् कुर्व्वीत भपूपानटका विधौ" । 
ूति॥०॥ १२॥०॥ 
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गृतानभिषार्य्याद गुदा प्रयभिषघारयेत् ॥ १२॥ 

गतान् पक्तानपूपान् तेनाभिषायं प्रनेर्तरतोऽवताय्यं॑पुन- 

घ॑तेनाभिघायेत् । कपाला स्थालोपाकधर्मूानतिदेशादेवं सति- 

तम् । एवञ्च, यावदुकत्वात नावाभिचारणे पविबराम्तड्ितत्वमपै- 

चितम् चरो तु खालौपाकधर््ातिदेणादेवेतानि प्राप्रवन्ति। 

बेक्ठनत्वात् यावदवनमेव माभूदि्छाशह्या वा वचनम् ॥ ° ॥ 

॥ १३॥॥ ° ॥ | 

स्यालौपाकावताऽवदाय चरोखापुपानाश्बरा्टकाये 

ख्ाहति लुषशोति ॥ १४॥ 

स्यालौ पाकधन्प्'श चरोख प्रपूपानाञ्च स््ंषां एक् एथगवदाय 

अकायै स्ारेति तन््ेणेव लुषोति। पत्र सन्दिद्यते |. किं 

चरोरपूपानाख सर्वषां मध्येभ्यःऽवदाय ततः पूववा भ्योऽवच्यति !? 

चरा खिटेकेकख मध्यात् पूष्वादीावदाय पुनरपरापरल धैवा- 

वदाति १ एककस्य मध्यात् पूरव्वाद्चावदाय पनरपरापरश्यापि 

सथेवावद्यति,-- षति प्रतिपद्यामहे । कञ्मात् ! चरोखापुपानाश्च, 

_ दति चशब्द्दयकरणात् । प्रत्येकं चशव्दवलात् प्रत्येकमेव तावत् 

' वथोक्ञावदानमवगम्यते । भवगम्यतं चेत् , न युज्यते विना कारण- 

मुत्खष्म् । भन्धथा चरोरयुपामाश्,-श्ति कुयात् ॥०॥ १४ ॥०॥ 

स्थालौ पाकाव् ताऽन्यत् ॥ १५ ॥ 

ह्तभाष्वमेतत् । परव्ापुपाषटकाकन्धषः परिसमात्ति; ॥०॥ १५ ॥०॥. 
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पथेदानों मांसाषटकाप्रकरयं प्रस्तुयते,-- 

> (4 

तेष्या उ्ंमष्टम्यां गीः ॥ १६ ॥ 

तषी पोष पौणंमासौ 1 तस्या ऊद -- तस्याः परस्यामद्टम्यां गी- 

रालन्धव्या,- इति सूतरशेषः ॥ ० ॥ १६ ॥ ° ॥ 

कथमालब्धव्या ? उच्ते,-- 

ताएससिषैलासमौ¶ं परसाद्ग्नेरवस्याप्योपखि- 
तायां लुहुयात्-यत्पशवः प्रध्यायतेति ॥ १७॥ 

रात्रयोः सन्धिरेव स्धिषेला । सा चार्घात् पूव्वेव बोैव्या, न 
पश्चिमा) उपिव सज्धिवेलाशब्दाथः,--इति केचित्, तस्याः 

सन्धिवेलायाः समौपं “कालाष्वनोरत्यम्तसंयोगे'"-- इति दि 

तौया। सन्निधावित्यथः। पुरस्तात् पृत्वेस्यां दिश्य ;, तां गां 

अवस्थाप्य प्रल्यक्खीं खापयित्वा, उपख्ितायामागतायां सन्धि 

वेलायां, यत् पशवः,--दत्यनेन मन्तरेण जुहुयात् । द्रव्यानुप- 

टेशादाज्येन । सवेण चायं ष्टोमः स्यात् । एतदुक्गं भवति । सन्धि- 

बेल्लाया श्रत्मत्ात् तदानौँ होतुं तस्याः समौपमेवागने; पुत्वैतो- 

गामवद्यापयति, तत भागतायां सन्िेलायां जुष्टोति,-दति। 

ननु, उप्द्ितायां गवि जुहयात् ,- इत्ययमेव सम्बन्धः कस्मा- 

त्र वण्यते १ विरोधादिल्याइ) कथं नाम? यदि नामोपसख्ि- 
तायामेव गवि शते, न तद्म: पुरस्तान्नामवद्धाप्य जुहोति । 

भथान : पुरस्तात्तामवस्याप्य जुति, व्यक्तं तद्धि तस्यामुपखिता- 
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धामेव न लुषहोति--भ्रपितु भने पुरस्तादवस्थापितायाभिति 

पथापि स्यात् ,- -नेयमुपखितिरषस्थानादिद्यत् । यत् खष्वव- 

खापनं “धुरस्तादमेरवस्थाप्य''-द्रत्यनेन सूत्रिते, तत्र याऽवखितिः 

सेवोप्रसितायामित्यनेन परामृश्यते । न,-ष्त्य्ते, कस्मात् 

न--दत्यद्यत ? गणु, यदा न--द्व्युद्यते। यदि नाम 

सैवावखितिः परामृश्यत, नूनमवखितायामित्यकरिष्यत् । तद्- 

करणाश्चावगच्छामः--मात्र यैवावखिनिः परामश्यते,--ष्ति। 

न खल्ववस्ितिमभिप्रयव॒ पखितायामिति च इुव्यैचाचार्ययोऽसाकं 

प्रतीतिं स्गयति,- षति युक्तमध्युपगन्तुम्। भानयक्यञ्चैवमाप- 

दयत । पुरम्तादमनेरवस्थाप्य जुहुयात्, - दति हयाभिप्रेलम् | 

तस्मात्, सचितेलायामुपशितायाम्--्त्यसरदुक एवाध पादर- 

पीय: । शष्दस्यवणमातात् खसषयमेवार्घोऽवगम्यते । भ्रवगम्यते सेत्, 

न युज्यते परित्यक्तम् । प्रतएव, सन्धिवेलासमौपं गोरवस्थापनं 

सन्धिञेलायामृपरनायां माघम् । सन्धिवेनासमोपम् ,- 

द्त्यस्य प्रातराहयनम्तरपरनया वणनायाश्च तदेवानधकं स्यात् । 

परिभाषाबनादटेव तत्राप्तैः। नापि सन्धिवेलासमोपमिव्यनमनाच्ञः 

स्येनेतदवगम्यते । तस्मान्न किञ्चिदेतत् । 

कश्चिदिद् सूत्रम्-उपस्थितायां गवि,-शइ्त्न्यधा व्याख्याय, 

वद्प्रकारं वणंयाश्चकार। “ननु, प्रवद्धाप्य -द्लुक्घा, पुनर्पः 

खितायामिति कस्मादुच्यते ! भ्रत्राह। भरस्य हामस्य पशूपः 

स्थापनेन सष्टातिसम्बमार्थ॑म् । पण्वभावे खानौपाकं कर्बोत,- 

दत्यश्मिन् पत्ते निदठत्तिरेव स्यात् । प्रोक्षणपय्यम्निकरगमन्ौ तु 

स्यालीपाकप्रतेऽप्यविराधात प्ठनौयौ। भ्वा। भ्राश्यसंस्कार 
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प्रतिषेधार्थम् उपस्ितायाभिति पुन्व्वचमम् । कथब्राम ? 

उपस्ितायां लुष्यादेव, न तावदाच्य' संस्छ्यात् ,-इति । 

धवा भ्रासादनीये भ्रासादिते कर्मणः कताक्ततप्रत्यवेक्चण- 

कर्तरि ब्रह्मणि चोपविष्टे तत्रापि होमस्य प्राप्तत्वात् तथा मा- 

भूदित्यानया्ं पुनञ्वचनम् । तेन किम् १! उपख्ितायामन- 

न्तरभेव शुहयादरैव, न तावत् किञ्चिदपि कुब्धात्””- इति ॥ ° ॥ 

॥ १७ ॥ ० ॥ 

हतवा चानुमन्वयेतानु ला माता मन्यतानिति ॥१८॥ 

इत्वा, भनुत्वा माता,--ष्ति मन्ते गामनुमन््येत,.-- घना 

मिक्रामरेण स्एणन् । तथाचोक्तम् । 

“स्पृशन्ननाभिकागरेण कचिवालोकयन्रपि । 

अनुमन्णोयं सव्यैत्र सव्वदैवानुमन्तयेत्" । 

दूति । चतुष्पथप्रतिमन्वणादौ प्रवरोकयन्निति संबन्धनौयम् । यो- 

ग्यलवात् । प्रतिमन्तणमभिमन््णमनुमन्धणमिति खलनधान्तरम् । 

शुतवा,--दति वचनं इत्वेवानमुमन्तयेत न तु तन्वसमापनमपि 

क्तवा, -- इत्येवमर्थम् । चशब्द यवमिश्चोदकादौनामासादनाथैः । , 

सेन,--यवमि्रसुदकं, पविवं, क्षुरः, शाख विशाखे पलाशथकष्टे, 

विः, दाः, भाज्य, समिधो, सुवः,-ष्येतानि यथावदासाय, 

अनन्तर मनुमम्येतित्यधंः ॥ ° ॥ १८ ॥ ° ॥ 

यवमतौभिरङिः परोकेदष्टकाये ला जुष्टं प्रोशा- 
मोति॥ १९ ॥ 
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पूयैपरासादिताभिय वमतीभिरदिगी ` ोचत्-प्रवर्भेष सिष्चेत् 

अशट्क(यै, दति मन्तरेण ॥ ० ॥१८॥०॥ 

उलमक्षेन परिहरेत् परिवाजपतिः कविरिति ॥ २० ॥ 

उलमकमलातमित्यनर्थौन्लरम् । तेन गां परिषरेत् प्रदधिचो- 

कुश्यात् परिवाजपतिरिति मन्तेण ॥ ०५२०॥ ° ॥ 

सपः पानाय दयात् ॥ २१॥ 

तसै गवे पानायोदकं दश्चात्-मन्छागुपदेात् व्याद्तिज्रितयं 

जपन् । कथं न्नायते ! 

“यव मगधा म विद्यन्ते व्याद्कतित्रिलयं जपेत् । 

मन्वाणामेव चादेथे मन्वात् कन समाचरत्" । 

दति गष्नासंयहवचनात् । एवमन्छवापि वोदव्यम् । मन्वानुप 

टेथादमन्धकसमिति व्णनन्तु उक्षवथनानवसोकनेन । द्ादोनानिव 

केधलं तूर्णं कारणमाचाथपुतेणोपटिष्टम् ॥ ° ॥ ॥२१॥ ०॥ 

पौतशेषमध स्तात् पोरवसिष्डेदात्तं दवेभ्यो इवि- 

रिति॥२२॥ 

ताः पौतावगिष्टमुदकं, परोस्तश्जा एव गोरधस्ता दवसिषचेत् 

अवाचीनं सित् आसं दैवेभ्यः;- शति मन्तेण॥ ०॥२२॥ ° ॥ 

अये नामुदगुर्सष्य संक्ञपयन्ति ॥ २३॥ 
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अथ.--पभरनन्तरमेव, एनां गां उदगुस्रस्यामनेरुत्खुप्य नौत्वा 

सञ्ज्नपयन्ि । कंत्त॒रनियमः । सञ्ज्ञपनं हननम् ॥ ० ॥ २२।०॥ 

कौटभी सन्त्र पयन्ति १ उयते,- 
9 

प्राकशिरसमुद क्पदं देवटेबल्ये ॥ २४ ॥ 

पराकशिरसं पूव्यीभिमुखभिरस्का, ठदकपदोमुदश्नु खपटीं सञ्ज 

धयन्ति । देवदेवल्ये,--देवानुर्िश्य यत् क्रियते, तस्मिन् ॥ ° ॥ 

॥ २४ ॥ ० ॥ 

टक्षिणाशिरसं प्रयक्पदौं पिढदेवल्ये ॥ २५ ॥ 

ू्व्वसूत्रव्याख्यानेनैवेदमपि सूत्रं व्याख्यातम् । सेयमष्टका-प्रसङ्गात् 

साधारणकन्परिभाषा क्रियते। तत, देवतान्तर्षु प्रोक्तण- 

मन्त्मूहैत । तेन, -वासुक्मणि, वास्तोष्यतये ता जुष्टां परोत्तामि, 

षति ““ग्रोव्रियेऽभ्यागते यादं महोत्तेण महाजन पयखिन्या 

वा दयात् इव्युक्तलक्तणे पित्रा,-पिटभ्यस्वा, जुषटमितिवा 

लुष्टाभिति वा । एवमन्यत्ापि। तधा चोक्ञम्। 

“ऊहः प्रोक्त णमन्वस्य लिङ्गदेवतयोवशात्"” । 

षति ॥०॥२५॥ ० ॥ 

सं्नप्रायां जुष्यात् यत् पशुर्मायुरक्ततेति * ॥ २६ ॥ 
=+ ~~ न~ ~~ --~ ~... ------ -~ ~---- -- ---- ~~~ -- ---- ----~~ ---~ ~~ 

+ मायुमल्लतेति,- दति पाठानरम्। 
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तस्यां सं च्रपायां षतां जुदुयात्, यत्' पश्रितिमन्वैल ॥०॥ २६ ॥०॥ 

पतौ चोदकमादाय पथोः सर्वाणि ग्रोताएसि 
प्रलालयेत् ॥ २७ ॥ + 

पन्नौ उदकमादाय, वैशब्दाहभकूरमप्यादाय, पथोहंताया गो; 
सव्वौति ओोतांसि- | 

“सप्त ताव॑कुरंन्यानि तथा सनचतुष्टयम् । 

नाभिः अ्रोणिरपानश्च गोः ओोतांसि चतुर्दय'ः । 

द्वयुक्तलकषणानि । प्रच्तालयेत् ,-दभकूर्चंण गरोतांसि प्रकर्षेणाछष्य 

च्ालयेदिधं;। श्रोतसां सषालनष्चेदं तृष्णीं करणोयम्। क्रम 
सेच्छाधोन एव भवति । तथा चोङ्गम्। 

“लालनं टर्भकूर्ण सव्वत्र यरोतसां पोः । 

वृष्णौ मिश्छाक्रमेण 'स्यादपरध पाणंदारणौ” । 

दति ॥०॥२७॥ ° ॥ 

अग्रेण नारिं पविचे भ्रनर्धायानुलोममाज्ञय 

वपामुरन्ति ॥ २८ ॥ 

सगरेण नामं नामेरग्रतः--भ्रदररप्रदेणे इत्यथेः। पूरव्यमासादित 
पवित्रे प्रन्तघाय । हिवचनं दलापेचषम् ,- इति भट्नारायषः। 

पतुलोमं लोन्नामनुकूलं यधा भवति, तथा प्राह्ठत्य-पूवमासा- 

दितेन कुरेण पाटयित्वा, वधां मांसप्मरोरकव्य्जिंनीं वधां 

९३ 
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ठ्रन्ति । कर्त रनियमः। यद्यत्र मन्तो नोपदिश्यते, तथापि 

व्याद्ृतिजपो न क्तव्यः । कस्मात् ! 

"“वपादोभे मुखेनैव होमे खिष्टक्रते तथा । 

व्याहृतिं प्रयोक्तव्या मुखे नापु च लच्शम्'' । 

दूति खद्यासंग्रहवचनात्। ननु, वपाहोम एव व्याहृतिप्रयोगः- 

निषेधः वचनादवगम्यते १ सव्यम् । किन्तु वपाहोमै ब्राचा- 

येण मन्तोपदेशाते व्याहतिप्रयोगप्रसक्खिरेव नास्ति, इति व्यर्थ- 

स्तत्र निषेध; । लसमादवगच्छामः,--वपाहोमे कन्तव्ये यत् किञ्चित् 

कियते तदलुकूलं, ततैवासौ निषेधः,- दति ॥ ° ॥२८॥ °॥ 

ताएणाखाविशाखयोः काष्टयोरबसन्याग्युच्य 

खंपयेत् ॥ २८ ॥ 

श्चाखा एकशाखं काष्ठम् । विशाखा, नानाशाखं काष्ठम् । शाखा 

च विशाखाच शाखाविशाखे, तयोः--शखा विशाखयोः काष्ठयोः । 

त्त च काटे पालाशे बोदय्ये। कम्मात् ? “वपां पाणदारुणीः 

_ दूति वचनात् । तयोः काष्ठयोः तां वपां अवसज्य श्रारोप्य, 

उदकेनाभ्युच्य श्रपयेत् ॥ ° ॥ २९८ ॥ ° ॥ 

प्र्तितायां विशसधेति ब्रूयात् ॥ ३० ॥ 

परशुगतितायां प्र्तरिलायां । शरुतिर स्रणे,-इ्ति स्मरणात् | 

प्रशचतितायां वपायां विशसथ,-- दूति ब्रुयात् । विशसध, गां 

विक्तां कदत भअपगतच्मदेहां बुसत,--दत्यश्ः । सोऽयं 
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सहायानां प्रेषः। षष्टायान् खल्वयं प्रेय, प्रन्यदपि तानवबो- 

धयेत् ॥ ० ॥ ३२० ॥ ° ॥ 

किन्तत् ? उच्ते,- 
= १ ¢ किर 

यथान प्रागगेभूमि्एगोगितं गच्छेत् ॥ २१॥ 

यथायेन प्रकारेण विश्रस्यमानाया गोः शोणित, ्रागननमूमिं 

अमेः पुरस्ताह्मिभागं न गच्छेत् न ध्यात् ,--तथा विशसध,- 

दूतयथ्ंः। एतप्माच्च कारणाद्गगच्छामः,--प्रणेः समोप एष 

मौन्मिगसनौया,--दइति॥ ० ॥२१॥ °॥ 

गृतामभिघार्य्यादगुडाख प्र्यमिघ।रयेत् ॥ ३२॥ 

मृतां वपाम् । क्रतभष्यमन्यत् ॥ ° ॥ ३२॥ ° ॥ 

स्याली पाकाहता वपामवदाय,-खिष्टकदावृंता 
वाऽष्टकाये स्वारेति नुहोटि } ३३॥ 

स्थानी पाका व्रता, -“्रध हविष उपम्तौय्यीवद्यति मध्यात् पूर्वा 

६।त्''--इत्यादय्प्रकारे गत्यथ: । पूव्वंमामाद्तिनन्ुरेण वपा 

मवदाध, स्िष्टक्षदाहता वा क्षत्त्रं वपामादाय, श्रष्टकरायं 

खाष्ा.--ष्ूत्यनेन मन्ेण जुहाति । तथा चातम् । 

“कुरो मांसावदटानाधः, छत्रां खिष्टक्लदाहता । 

वपामादाय जुद्धात् तत्र तन्वं समापयत्" । 

दूति, जिष्टदाष्ठता सावत. उत्सगाशपूव्वाद्रादवदानं प्राप्रोति । श्रयं 

पुनरब्र विशेषः, यन् क्ास्ैव वपा खिषटक्दाहताऽवदातच्चा --ष्ति 
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अनन्सरमेवान्यस्य कण ख्परेणारेककर्ाद्ा माभूदिति, 

“तत्र तन्तं षमापयेत.--शत्यनेन कन्यणो नानालं सखष्टौकङ्ञतम् 
॥ ० ॥ २२॥०॥ 

खालौपाकावृताऽन्यत् खालौ पाकावताऽन्यत् ॥ ३४ ॥ 
कतभाष्यमेतत । भ्रस्मादपि वचनादिदानीभेकसश्य कमणः परि- 

समाभिरषगम्यते। दिव्वैचनं प्रपाठकसमापिप्रन्नापनार्थ॑म् ॥ ०॥ 

॥ ३४ ॥ ° ॥ 

दति महामहोपाध्यायराधाकान्तसिदान्तवागौ शभष्ाचाया- 

मजयखोचन्द्रकान्सतकालष्ारस्य क्ती मोभिलीयग्रद्मसूत्रभाष्ये 

दरतौयप्रपाठकस्य दशमी खण्डिका समाप्ता ॥ ° ॥ 

समाप्तश्चयं ठतीयः प्रपाठक्षः ॥ 
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चतुथप्रपाठफे प्रथमा ख{शका) 

~~ ~ग आ िन्म 

षप्राहोममुक्षा षपाखपण्योः एलाग्रशाखयोः प्रतिपसिमाह,- 

अनुप्रहरति वपाश्रपर्यौ ॥ १ ॥ 

ययोः शाखाविशाखयोरवसज्य ष्पा अपिता, ते शखाविशखे 

वपाश्रपण्यौ उश्येते। मे वपाग्रवश्यो भ्रनु पात् प्रहरति । कष्य 

पश्चात् ? द्रव्यासादनतरीक्तणपरो ्गब्रह्मोपत्रेयनपयन्तस्य । कस्मा- 

त् १ भरारग्नसामर््यादिव्याह । पू्यप्रपाटकपरिसमातौ पूव 

कनरण: तन्धसमापनस्याभिधानात् भ्रग्रे च चर्पणस्य सूत्रथिष्य 

माणत्वात् श्दानीं खखनुगद्ेन चरश्रपण-पूव्यैकत्तव्यानामेव क्म 

णां परतः,-- दत्यवगम्यते । 

तत्रच, सुरः, कंसपात्रत्रयं, अ्रत्तशाखावान् प्रस्तरः-ष्त्ये- 

तेषामेव वेक्तानामासादनमत्राधिकम्। प्राक्लतानामरपि मध्ये, 

खरस्थालोपविव्रभे्षणानि दृन्हदण प्रासादयितग्यानि, विभिवोग- 

सामध्यात् | षव्वमन्धत् प्रज्ञतवदैवाखादयितग्यम् । प्रइरतिष 

यजतिवचमः, - इति प्रस्तरप्ररण-न्धाये निर्थोतम् । “गाहपत्ये 

प्रहरामः? दति चश्चयते। तधा सूत्रकारोऽप्याइ। बरहट 

वष्टौ सकलान्ध।हवमीये प्रहरेयुः" - इति-। तसात् होमोऽयम् ॥ 

५१॥११५॥०॥ 
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कथं प्रहरति ? उच्यते,- 

प्राचीमेकशूलां प्रतैचोमितराम् ॥ २॥ 

एकं शूलमग्र यस्या! सेयमेकशूनला, नां--शाखा, प्राचीं प्रागगरां 

प्रहरति । इतरां विशाखां प्रतीचीं प्रल्यगग्रं प्रहरति ॥०॥ २ ॥०॥ 

अरवदान्यवद्ानानि स्वाङ्गेभ्यः ॥ ३॥ 

अवदीयन्ते --दत्यवदानानि मांसान्यभिधीयन्ते । प्रकतस्य पशोः 

शवदानानि मांसानि श्रवयन्ति न्तुरेणोद्रन्ति। बदुवचनाद- 

नियतः करत्ता। कुलोऽवदययन्ति ? सव्वाद्धभ्यः-- 

““हच्िद्वाक्रोडसक्य्ोनि यक्ृदुको गुदं स्तनाः । 

श्रोणिः सकन्धसटां पाश्वं पश्वङ्गानि प्रचत्तते। 

एका दशानामङ्गानामवदानानि संख्यया । 

पा्वंस्य दक्षसकथोशव दितवादाहशतुदंश'” । 

य क्षलक्लपिभ्यः । ननु, सत्यग्रहणं किमधम् ? उच्यते । 

'हृट्थं जिह्वा क्रोड' सव्यसकथि पाप्रवं नड़कं पाव च । 

यक्तदथ बष्ठौ च गुदं दक्षिणश्रोणिरितरा नाभिः? । 

दूति वचनान्रोक्तानामङ्गानाभमेवावदानानामिह ग्रहणं माभूत, 

किन्तु सर्ववषाम्-द्येतटथसिति ग्ण्हाण॥०॥२॥ ०॥ 

सबव्वाङ्गभ्यः,- इत्यस्याप्रवादमाह,- 

अन्यत्र वामाच्च सक्थ: कोख्रश्च ॥ ४ ॥ 

सकवि उरः । कोम तिलकम् 1 बुक्ादूरं पिपासाखानं क्गोम,-- 
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द तयाचन्तते वैदाकाः। वामात् सव्यात् सकः, क्तोखबान्यत् 

"सर्व्वा द्भ्य प्रवदन्ति । चशब्ददय हयो सष्यल्लप्रननापनार्थम् ! 

तद्व चतुदणानामवदानानामवदानदइयस्य परु दासात् हादभ- 

वावदानानि भवन्ति । प्रयोजनच्चास्य पय्युदास्योत्तरसतरे वश्यामः 

॥ ४॥ ° ॥ 

वामं८सक्थ्यन्वष्टक्याय निदध्यात् ॥ ५॥ 

वामं सक्थि, श्रपवादसामर्यातुन्यलपरचचापनाच्च-क्ताम च, भ्व 

क्याय,-- तादर्थे चतुर्था, व्यमा णान्व्टक्यक््मायं निदध्यात् 

स्थापयेत् ॥ ०॥५॥ 2 ॥ 

तद्सित्रवाग्नौ खपयद्योद्नचसन्च मांसचसंज्च 

पश्च णाभ्यां प्रदल्तिणमुदायुवन् ॥ € ॥ 

अग्नये चरसदयस्य पणं मागद्भोत,- दति त्षतरेवाम्नाविः 

ल्याह। कनाम १ पशुकम्मगि खल्ववदानानामन््यन्तरे शामित्र 

पणं ट्टम् । तरदत्राप्यग्न्यन्तरस्योपादानं कथिदागह्ोत । 

तशा प्रशाङ्खो दति तख्छित्रैवाग्नाविति वचनम् । तत्रासन श्रौद्ः 

नचरच्च पयति. मांसचसच्च श्रपयति श्रवर्डितिर वावदानेः। 

ञ्रोदनचरशच त्री हितग्डननिष्यत्रो भवति । ष्क् नाना चर 

यति। किं कुवन् ! मेचमार्भ्या प्रदत्तिणमुदायुवन् । प्रद 

च्विणं यथा भवति, तथा उदायुत्न् ऊश्रैमोपश्मिग्रग्रन् । 

भोदनचसद्च मामचरच --ष्व्यसमाखकरणं चस्द्यव्रपष्य 
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पृथक कालतयप्नापनार्थम् । अधणक्रमक्षानयोः पाठक्रमादैव कल्य 

नीयः ॥ ° ॥ ६,॥ ० ॥ 

गृतावभिषारय्योदगुदाखय प्रल्यभिषारथेत् ॥ ७ ॥ 

व्याखयातप्रायभेतत् । ननु, मांसचरोः खालौपाकध्मानतिदेशात् 

तस्मिन्नेव चरावेतददिधातव्यम् । तथाच, ग्ृतमिल्येकवचनं मांस- 

चरुमिति वा करसुचितम्। कस्मात् दिवचनं क्रियते ? भ्रसं- 

मोहार्धमिल्याङ ¦ भन्ययैकवचने कते मांसचरुूमिति वा सत्रि 

ते, तसैव चरोरभिघारणं न पुनरन्धस्यापिः- इति शिष्याः 

संश्ुशेयुः । श्रथवा। यावदुक्षलादस्िन्नोदनचरावपि भनि 

चारणे पविव्राग्पर्हितत्वं न करणीयमिल्येतदथं गताविति इिव- 

चमं क्तम् ॥ ०॥७॥ ०॥ 

एतस्मिन् क्रमे भ्राज्यभागान्तं क्षला,- 

कथसे रसमवासिच्य ॥८॥ 

कसे पू्येमासादितानां कंस्पात्राणाभमेकस्मिन् कंसपाच्रे, रसं 

अवदानमांसयु षं भ्रवासिद्य निनोय॥०॥८॥ ° ॥ 

्रच्चशाखावति प्रस्तरेऽवदानानि क्ता ॥ € ॥ 

प्रसोठक्षविशेषः। प्रसरः कुशसुशिः | प्रशस्य शाखा प्रत्षशाखा । 

सा यस्यास्ति सोऽयं ब्जल्षशाखावान् । तखिन् अ्रक्षशाखावति प्रस्तरे 

भूमौ प्रागग्रनिहितै, भ्रवदामानि श्रपनोतयुषान्यवदानमांसानि, 

छत्रा खापयिलखा ॥ ०॥९८॥ ०॥ 
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स्यालोपाकावताऽवदानानां कसेऽवदयति ॥ १ ॥ 

स्थान्लीपाकाहता मध्यात् पूव्वाडादिलुक्घया "रीत्या, प्रत्येकं 

स््ंषामवदानानां--भपनीतयषाणां मांसाकृा, कंसे अपरस्मिन् 

कंसपात्े यत्र यषो नावमिक्रस्तस्मिन्--श्त्यथः। मवद्यति 

शुरेणावदाय खापयति । ञवदानानानमिति संबन्धनक्षणा ष्टौ 

॥ ० ॥ १० ॥०॥ 

खिष्टकतञ्च पथक् ॥ ११॥ 

सिक्तः खिष्टश्नदथ् । चगब्दात् _ स्थालीपाकाताऽवटानानां 

कंसे श्रवदयति। कि तस्मित्रैव कम न। कुत॒ तदि! 

पृथक् --श्रन्यस्िन् कंसे, र्त्यः । श्रव च स्विषटक्दथंत्वादव 

हानमांसानासुस्तराईपुव्वा इभ्योऽवदातव्यम् ॥ ° ॥ १९१ ॥ ° ॥ 

चरोसुडत्य विल्वमाचमवदान सड यषेण सन्यत 

॥ १२॥ 

चरो; प्रक्ञतत्वादोदनचर) विर परात्र विरखपरिमागं 
परिमाण 

मातरट् ) उद्त्य पू्वौक्षयव लेल्या मेक्षपेन ग्टहौला। पात्र 

सयापयेदित्यधः । किमेक स्िवेव पचि! न। पृथक. । कथं 

स्यते} अ्रत्रापि पृथगिति मम्बध्यतं । कम्नात् ! मध्यममि- 

न्धायात् । तेन, एथक पृथगेव मक्षणेनावदाय धकं एधगेव 

चाच खापयेत् \ एतदुक भवति । सव्यात् पव्वाहा दिल्युक्षक्रमेख 

जनक्षपेन चरोविखमाज्रमवदाय यत् मांसावदानानि स्थापितानि 

२४ 
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संसिम् कंसपात्रे स्थापयति )} एवसुत्तरा्पुरव्वाहो दिवयु्षरोत्या 

सखिरटज्ञर्मपि. चरोरधिंववमाभरं पधगवदाय खिष्टतैकंसपाजे 

पृथगेव ख्यापयति ,--इति। भरतएव , यधा सरवे रप्यवदानै- 

व्विखमावरभेवोदुतं ' भवति भाधिकं, तथोषरेदिति बोद्व्यम् । 

तत्च, तदुदतं॑विष्ठमाच् पुव्यैष्ोतेर्मीसावदानेः युषेण च 

पव्वावसिक्तेन स सत्रथेत् सम्बगेकीकुथात् सिश्रयेदिल्यथे; ॥ ° ॥ 

॥ १२॥ ° ॥ 

एतस्मिन् क्रमे अजञ्यभागो दला, 

चतुरुहौतमाज्यं ररहोत्वाऽटर्च प्रथमया जुहयाद- 
ग्नाबम्निरिति ॥ १३॥ 

चतुरगहीतमानज्यं स्टहौत्वा,--दलयुक्षाथम् । भमावस्निरिति योऽय- 

मषटशः,--श्रष्टानायचां समाष्ारः, तस्य प्रथमया ऋचा शु 

यात्! मेगूणामपि चतुखद्ौतभेवंतत्। कुतः १ विेषवच- 
 भारम्भस्याथेव््वात् । पुव्यैवत्तेषां विगेषस्यागुपदेधाद्च । सेयमा- 

श््हुतिः ॥ ०॥ १२॥ ०॥ 

अथ चर्व्वाहुतिरभिधोयके,-- 

सन्नीतात् ठती थमाज्रमवदाय दितोयाहतौवार्भ्यां 

जुहोति ॥ १४ ॥ 
चत् प्रथमे पाते सत्तं मांस्ावदानं ष्वदानं युष, तस्मात् 
धत्रौत(त् तीयमान तिभागैकभागमित्येतत् । अवदाय श्ष्ीत्। 
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अलतस्याटचंख हितोयादतीयार्भ्ग ऋगमभ्यां मिलिताम्बां जुहाति 

| ० ॥ १४॥०॥ 

मन्वान्ते खाहाक्ारः,-- इति सूत्रणात् प्रतिमन्तभेव खाहाक्षारं 

कञ्चिदाशङ्ोत, प्रतस्तदपवादाधमिदमाह,-- 

उत्तरद्याए खाहाकारं दधाति ॥ १५॥ 

उत्तरस्यां ऋचि न पुव्वैष्या, सखाहाकारं दाति करोति। 

सज्रेव च लजुषहोति॥०॥ १५१॥०॥ । 

एवमेवावरे चतुर्थी प्छ मीभ्या षष्ठौ सप्र मीभ्याघ्च 

॥ १९ #॥ 

एवमेव पर्वया मैव विधिना, भवर हे ठतोयमात्र घवदाथ । भपरे 

_ दूति पाठेऽपि तवैवार्थः। प्रलतसखाष्टचस्य वतुर्धीपश्वमीभ्यां 

निलिताभ्याम् एकामाइति जुरोदि, पोसपमौभ्याद्वापराम्। 

अन्राप्युसरस्वामुसरस्यां लाडइाका रं करोति, तश्रेव च शुषोति 

॥ ० ॥ १६॥ ० ॥ 

शरेषमवदाय सी विष्टक्लतमष्टम्या जुह्यात् ॥ १७॥ 

नरेषं खिषटक्षदर्धमुसरा्पुव्वाहेभ्यो यद हतं, तदवदाय, प्रज्ञल- 

देवाश श््टम्या ऋचा खाहाकारानया भनेरसरार्पूरववा 

शुहयात् ॥ ० ॥ १७ ॥ ° ॥ 

एवन्तावत् मवा यथोक्तेन मिषिना यागः करतंयः,-- ष्वः 
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भरथमः; कल्यः | यदा पुनर्गौनि सम्पद्यते, तदा कथं करसव्यम् १ 
तदिदानौमभिधोयते,-- 

यदुबा अल्पसम्भारतमः खादपि परशुनेव कुथ्धात् 

॥ १८॥ 

सभ्धियते,- दरति सश्पारो द्रव्यम् । ल्यः सम्भारो यस्य सोऽयमल्य- 

सम््रारः। तस्यैवातिशयस्तमपप्रल्ययार्थः । उ वै,--इति निपाती । 

यद्य्वा,- इति निपातसमुदाग्रो य्ध,.-ष्ति केचित् । यदि 

अत्यल्पदरव्यवान् स्यात् , श्रपि तदाऽपि पश्नैव ुर्यादष्टकाया- 

गम् । पश्ण्पिष्ाग एव स्यात्। कस्मात् ? “श्रनादेशे पशः 

ग्ड्धागः'?-- दति शखद्यास्तरवचनात् । "हागपत्ते चरावपि'-- 

इति च लिङ्गात् । एवकारकरणं पूर्व्वोक्ञत्ख्नविधिनियमाधंम् । 

तैन, भ्रतरापि कल्पे सव्वे एव पू््ोक्ञो विधिः स्यात् ॥०॥ १८ ॥०॥ 

छागस्याप्यसश्चवे कथं कत्तव्यम् ९ तदुअते,- 

अपिवा स्यालौपाकं कुर्व्वीत ॥ १६ ॥ 

ऋरजुरत्तराथैः। स खयं खालोपाक श्रोदनचरोः परस्ताश्ांस- 

चर्यथाने सवत्षायास्तस्ण्या गोः पयसि अपयितव्यः। तथा 

चोक्तम् । 

'सालोपकं परशोः खाने कुर्याद् यद्यानुक्रल्पिकम् । 

 चरपयेत्तं सवक्षायास्तसश्या गोः पयस्यनु"' । 
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इति । पथोः खाने,--इति करणात् पशक। थक रितवम खयावगम्यत 

तेन, भताप्यष्ट्वन होमः स्यात् । एवश्च, पशप यावन्ति पणो 

रवदानानि प्रस्तरे क्रिधन्ते, खालीपाकपचेऽपि तावतः पायसान् 

पिण्डान् तश्र कुर्व्वीत । तथा चोकम् । 

“चरिता सुतिः कायां यस्मादप्यनुकल्पशः। 

अतोऽन होमः स्याच्छागपत्ते चरावपि। 

पवटानानि यावन्ति क्रियन्ते प्रस्तरे पशोः। 

तावतः प्ायसान् पिण्डान् पश्वभावेऽपि कारयेत्" । 

दूति । ननु भरपिवा खालीपाकेन,--इ्ति वक्ष्ये किमघं प्रनत 

विभक्तिक्रमः क्रियते १ कस्यचित् कमषोऽतिक्रमसूचनाध- 

मिल्याद) कथे नाम? अष्टश्चहोमवत्, पण्वभाेऽप्यविलोपाधं 

बपादोमोऽपि स्थाली पाक्षेनैव स्यात् । श्रतो वपाष्ोमस्य निह्ति- 

पर्नानां प्रज्ञतविभक्यतिक्तमः क्रियते, -ष्ति। प्रतएव, परि 

शिष्टकारे णाप्यवदानसष्य्ैव पायमपिग्डकरगमुपदिगशता भ्राचाः 

यस्या(यमभिप्रायः स्प्टीक्कतः॥ ° ॥ १८॥ ° ॥ 

अपिवा गोर्यासमाइरेत् ॥२०॥ 

पपिवा श्र वा,-खानीपाकस्याप्यसम्भवे, गोः --भविशेषेणोप 

देथात् ्राकीयस्य परकीयस्य वा कस्यचिदनड्हः, ग्राममाहरे 

दद्यात् । ताकताऽप्यष्टकाकग कतं भवलोत्यभिप्रायः 1 तधा च 

ग्णह्मान्तरम्। “श्रष्यनडदो गरवसमादरेत्"--षति । केचिदत्र 
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प्रकरणात् गोशब्दस्य स्ीगवौ परत्वं वय॑यन्ति। प्रस्यते,-षति 

प्रासस्तणयवसादिः। स च यावता गोदिंवसाहारः सम्मद्यते, 

तावान् दातुमुचितः। कस्मात् ? 

“यतः कुत्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वाऽपि गवाद्धिकम् । 

सभाषे प्रीणयन्रप्मान् शरदयुक्लः प्रदास्यति" । 

इति ओरादकरणाशक्षस्य तथा दपनात. । म्रासोऽपि, एषा मेऽष्टकेति 

मन्वेण देयः । कुतः ! सिंहावलो कितन्धायेन तस्मा ताप्यनुषङ्गात् ।. 

तष्य शाचायानुमतलात् । तथा चीक्षम् । 

'"कच्लोपधानमन््ोयः स गो ग्रासे विधौयते" । 

दति ॥०॥२०॥०॥ 

पि वारण्ये कशषमुपधाय ब्रूयादेषा मेऽ्टक्षेति 

| ॥ २१॥ 
अपिवा, गोग्रासाहरणस्याप्यसम्मषे,- इलयेतत्। श्रर्ये, कचं 

वाषुमूलकोटरप्रदेणं , उपधाय,-( उप हीनां ) होनाघानं 

छला,-कचचतिरोधानसपनौय उरैवाइभूला +इति यावत् । 
एषा भैष्टका,- श्येतं मन्तं त्रूयात् कथयेत् । तथा च, श्राबा- 

ह्ली गधाह्िकप्रदानस्याप्यसश्वे पुराणष्मरणम् । 

“सरव्बाभावे वनं गत्वा कत्तमूलप्रदप्र कः । 

सूखौदिलीकपालानामिदसुश्चैः पठिष्यति । 

न मेऽस्वि वित्तं न धनं न चान्यत्. 

शाहोपयुक्षं , खपितन्रतोऽस्ि । 
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ठष्यन्तु भ्या पितरो, मबैती 

भुजौ क्षती षमनि मारतख'। . 

दति । तश्मादव्राप्येतत्यरतया वणंना शक्ते कर्तम् । टृ्टपरि- 
कल्पनाया न्याय्यत्वात् । ८, 

एवंवा- 

अरण्ये, कतं दरसङ्कमुपधाय,-- पनिना सन्पुश्य, एषा मेऽटकेति 

ब्रूयात् । तथा च गद्रान्तरम्। “घम्निना षा कत्तमुपोषेत्"- 

ति । भ्रत किखिदक्षव्यमस्ि। मूख्यकल्यानुकल्पभावेन ताष- 

दत्र पञ्च पक्षाउपदिष्टाः) ततवर योऽयमाद्यो गोपश्पक्तः स ताव- 

दिदानीं शिषटर्मागु्ीयते। अननुकमाच्च साम्प्रतं पुराक्पी- 

भूतः। तथाच वाक्धाधविदिरक्षम् । 

“(वि धिर्याऽनु ष्ठितः पूर्वै क्रियते नेह साम्प्रतम् । 
पुराकल्पः स यह विधवाया नियोजनम् । 

गोवधो मधण्कादौ महोत्तोऽतिधिपूजमे । 

सम्प्रयकरणशास्षख पुराकश्यत्वमागतम् ।' 

ति ॥०॥२१॥०॥ 

न त्षेव न कुर्व्वीत न रेव न वुर्ववोत ॥ २९॥ 

यैवाष्टकं न कुर्व्वातेति नख इयेमावश्यं करणमुपदिशति । म वक्व 

तद्धि! भ्रवश्यं करणस्य पूर्व्वमेव सिदहत्वात्। खश्यते। मुश्यक- 

ल्य नुकल्पपरेदा सावदन्र पञ्च पकाः घूविताः | णास्वान्तरेऽपि यानि 

पलान्तरा्डाह्तानि ,-- “पपिवान् चानेभ्य उदकुभमाहरेत्- 
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इतयेवमादौनि, तानि वा कुग्यौत्, न् त्वेव न कुरव्वीत,--इत्येतद्धं- 

मिरमुयते । तुशब्दः खाली पाकपक्तेऽप्यन्वषटक्यस्यावश्यकरणप्रन्ना- 

पनाथं;। इतरथा, पण्ठभावेन मांसाभावादस्य लोपः स्यात् । मध्य- 

मा्टकासंन्नपितपशमांसेनान्वष्टकय विधानात् । तथा चोक्तम् । 

“परो दनव्यक्लनार्थन्तु पश्बभावेऽपि पायस्षम् । 

सदरषं खपयेदेतदन्वष्टक्येऽपि क्रिः । 

दूति। दिव्मचनमादराधं" मध्यमा्टकाक्णः परिसमाष्ययं, 

वीप्सया सर्व्वाखेवाटकासु यथासम्भवमनुकल्यप्राष्यधञच्च । श्रन्येतु 

व॑यन्ति । “श्रभ्यासः प्रकरणपरिसमाघ्यर्धः। अथवा । श्रष्ट- 

कालोपे दोषगुरत्वप्रन्नापनाधंः। भ्रविलोपे च फलभूयस््वप्रन्ना- 

पनार्धोऽभ्यासः । तथाच यास्केनोक्तम् । श्भ्यासे भूयांसमथं 

मन्यन्ते इति । श्रवा । सूत्रहयभेतत्। अत्र पूव्ध्य यथोक्त एवाथः । 

उक्तरं चोत्तरसूत्रेण सष संबध्यते, न त्वेव न कुर्व्वीत शस्ततो- 

ऽन्व्टक्यम्--इति। तेन किं? सालोपाकपकतेऽप्यन्वष्टक्य सवभ्यः 

कुय्यीदिति दश्रेयति"--इति । 

इदमिदानों चिग्ते। किभेतेऽष्टकादयः पाकयन्नाः सक्लत् 
क्षव्याः १ उत प्रल्यब्दम् १--इति। तत्र, केचित् सक्तदमीषां 

करणम्--द्च्छन्ति। कस्मात् एतेषां पुर्षसंस्कारत्वात् , सक्षत 

कछषतेनेव च कम्मण पुरषसंस्कारख्य हत्ततवात् , पनः करणे इतो- 
रभावात. ,--इति। श्रन्ये वाहः ;-- 

“तस्मा दु सृज्य कौन्तेय ! गोहषान् प्रति वल्सरम्” । 
इति पौराणिक-लिङ्गदभंनात् भाहठस्तिरेवामौषाम् । न च 

परषमस्व रख हसत्वात् किमथमाहस्तिरिति वाच्यम् । पुरुष 
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संस्कारस्य ठत्तलवेऽपि ्र्वायपमनिहारार्थमाहततेर लवात् व, 

्ति। वयन्तु पश्यामः) सक्षदवश्छमेव करणं, प्राठ्ो तु 

नात्यन्तं नियमः । ततश्च, भाहत्नावभ्य् दयः," भनाहत्तावपि 
प्र्यवायः। तधा चोकम् । 

"सक्लदप्यरटकादौीति कुयात् कम्माणियो दिजः । 

स पंक्किपावनो भूत्वा लोकान् प्रेति एतशुपतः । 

इति ग्र खुखपिशब्ट्ादाहत्तिरपि प्रवगम्यते॥ ०॥२२॥ ० ॥ 

दति महामहोपाष्यायराप्राकान्सिदान्तवागो यभप्तचाय- 

जसोवन्द्रकान्ततकालङ्कारस्य कतौ गोभिलोयण्धद्नसूव्रभाके 

चतुधंप्रपाठक्षस् प्रथमा खख्डिका समाप ॥ *॥ 

९४५ 
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चमुचप्रप्ाठके हितोया खणिका) 

भ्वस्ततोऽन्वषटक्यम् ॥ १ ॥ 

ततस्तस्ादनन्तरोपदिष्टाांसा्टकाकगणः, ष्वः अनागतेऽहि.-- 

नवम्याभिव्यथः । एवभेके । अर्टकाकरखष्टम्याउपखितत्वादन्व- 

टक्यस्यापि नवम्यां वणं यितुमुचितत्वात् ,--इति तेषामाशयः! 

श्र्टकाकर्दिनात् परदिन एव, न नवम्या नियमः। एवमपरे । 

श्न्वष्टक्यः कर्तव्यमिति वाक्यशेषः । श्रष्टकायाः पञ्चा इवतीत्यन्ब- 

टका, तत्र साघु अ्रन्ष्टक्यमिति क्णो नामधेयम् । 

कचित् सव्यैत्रेवान्वष्टकयं मन्धमानः सृजे ततः-शब्दस्य वीष्ठां 

क्ता व्याचष्टे,- ततस्ततः भ्रन्वष्टक्यम् ,- इति । तदसङ्गतम् । 

भांसाष्टकाक्ण एवानन्तरत्वात् । वीष्छाया श्रश्युतलाच्च । पल्य- 

मानमन्दकार्डे मांसाष्टका विनियुक्ताट्चानन्तर मन्वषटक्यमन्तख 

पठितलात्। सन्ये तरानष्टक्यपत्तस्याचाय्याननुमतलाच्च । तदिदमध- 

स्ताटेवास्माभिरभिदहितं,- “तश्रा मौतमवाकखरडी'”- इत्यत । 

रयंवं ततः,--गन्यनयेकम् , श्रधिकारादेव मांसाटकाकर््मणो- 

लाभात् । नियमा तरिं । किं नियम्यते १ तसख्ान्मांसाष्टका क्मण- 
एव नान्यस्मादित्येतजिवम्यते | किमथे पुननिंयम्यते १ भअधिका- 
श्(निरासाधमित्याष्ट । का पुनरत्राधिक्षागङ्ा ! उच्यते । सप्तमी 
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तावदुपाश्टका, अष्टमी षष्टका, नवमी च।गषटफेतिभष्यते । तथाच 
अन्बष्टकायां मवम् भन्वष्टक्यम् , - इति समाख्यःवलात् सर्ग्या 
वाष्टकासु भ्रन्दष्टक्य कदाचिदापातेन प्रतिभायात. कश्यचिन्। 

शेयमधिकाशङ्ा । तज्निरासाधं सतष््य॒ङनाम् (० ॥*१॥०॥ 

अपरष्वो षा॥२॥ 

भपर्वः-एकाग्रिते परटनि.वा भन्वष्टक्यं कशव्यम् । तिचि- 

हरिपक्तेऽयं विकल्पः- इति ` मवम्यामन्वष्टक्यषादिनः। दिन 

वादिनसू्वाहः,--श्रगक्षावयं विकलण्पः,-इति॥०।२॥ ० ॥ 

अथेदानीम् भन्व्टक्य' कमम विव्ुराषह,- 

दकिगपू्वःष्टमदेशे परिवारयन्ति ॥ २॥ 

वे्मनो दचिषपूव्वं पष्टमदेशे ठभयदिग्टमभागी,-भामेग्यामि- 

त्येतत् । परिवारयन्ति, सब्बनाभावेनाच्छादयन्ि कट!दिभिः 

किद्धित् खानम् । वद्ुवचमादनियतः कत्ता ॥०॥१६॥*॥ 

कथं परिवारयन्ति! उच्यते,- 

तथाऽःयतम् ॥ ४॥ 

स्थेति दकिण्पूर्व्वाषटमदेशेभण्धपि । दकिष्पूष्वा्टम दरे गायतं यथा 

मवति, तधा परिवारथन्ति । प्रायतमायामोदेष्यं मित्यनर्थानरम् । 

परिषठतस्योसराहदत्तिणाहैयोरपरिष्टात् कर्म्म पदेशात् दक्षिष- 

पर्ाटपरदेथे दचिणोसरायतमेव स्थानं परिहतं भवतौत्यगह्ा- 
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निरासाथं 'तथायतम्ः- इति सूतरयाश्चकार । त्स्मात् , ्रलल 

तलादस्षिणपूरव्क्षाणायतं भविष्यति किं घखतेण ,- इत्यसह्तः 

वचनम् ॥ ॥०॥8॥ °॥ 

तथामुखेः कलम् ॥ ५॥ 

यरश्यमाशं कर्म, तत् वथामुखेः दचिण्पूव्वी्टमदेगाभिसुखेः 

हत्ये करणीयम् । लाचघवार्थमजेतत् खूतितम्। अन्यत्र सूत्रे 

हि दत्तिणमूरव्वाष्टमदेशसुख रिति सखत्रयितव्यं भवति ॥ ° ५ ५॥०॥ 

कियत् परिमितं सानं परिवारयन्ति ? उययते,-- 

चतुरवरादान् प्रक्रमान् ॥ ६ ॥ 

चलारोऽकवराषयाः निह्लष्टा येषां, तान् चतुरवराश्यान् प्रक्रमान् 

पस्वागयन्ति। तदस्यातिक्रान्ततरेण सुत्रेण संबन्धो बोदव्यः । 

प्रक्रमः खवणाकण्येव व्याख्यातः । एतदु भवति । सब्बनिक्तष्टो- 

ऽयं प्च: ;--यच्चतुणां प्रक्रमाणं परिवारणम् ,--इ्ति) इच्छया 

पुमरधिकम्पि परिवा्यन्ति॥०॥५६॥०॥ 

तस्य खलु परिदतस्य,-- 

पञ्चादु पसञ्चारः ॥ ७ ॥ 

पञ्चात् पञ्चिमदिशि उपसश्चारः क्तव्यः) उपसश्चरत्यनेनेत्सुप- 
सश्चारो हारसुच्यते ॥०॥७॥०॥ 

उत्तरां परिदलद्य लक्षणं ठत्वाऽभ्नि' प्रणम्ति 
॥ ८ ॥ 
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परिषतश्य खानद्योत्तरे पूर्वो लस्तणसं न्नकं कन्म क्त्वा भनि 

प्रणयन्ति। वद्वचनात् कलरत्रनियमः। एक्शवात्र यावदुक्ष- 

ल्वाद्रद्मासनादीनां निहस्तिरवगम्यते ¦ तघाच श्द्नासग्रहः। 

“एकामौ पिदयन्ने च ब्रह्माणं नोपकंल्पयेत् । 

सायं प्रातख होमेषु तथेव बलिकश्भसु'' । 

इति। ब्दमिदानौं सन्दिद्यते । किमेतदनिनप्रणएयनं उपषोतिना 

प्राक्लुखेन करणौयम् , उत प्राचोनावौतिना दक्िणपूव्वा्टमदिस्- 

खेन १--दति । उपवीतिना" प्राक खेन,-इति ब्रूमः । कस्मात् ! 

'"लच्तणाहदेषा सबव्वंतः'- दति सव्यैत्र-ग्रहफेन व्यास्यवगमात् । 

दह च, लक्षणं कत्वा,--इति वचनस्यैवम्धलात् । भ्रन्धथा खखष- 

निप्रणयति ल्त णं प्रा परमेवेति पुनव्धैचनमनधकभेव स्यात् । तस्मात्, 

लक्षणे रखानां प्राणतललानुरोधात् तत्र ॒प्राक्नुखकरणावधार 

णाश्च, अतापि प्राक्मख एव ङुरयादित्यवगच्छामः। रवश्च, 

यथा अन्यत्र लक्षणमुपवौत्रिना क्रियते, तथा भ्रताप्यस्मिन् कश्च 

य प्रती निनैव भवितव्यम् । उप्ररिष्टात् खस्ाचाय्य + श्रत ऊ 

प्राचीनावीतिना ति कुव्यैन् , भ्रधस्तात् किचित् कच प्राचोः 

नावीतिना, किच्विदुपवीतिना, किच्धिन्लोभययेव करतव्यमिययु- 

प्रदिशति । एतश्चोपरिषटादेव व्याख्यास्यामः । भरतणएव कन्मप्रदौपः । 

“"द्क्चिणं पातयेज्जामु देवान् परिचरन् सदा । 

पातयेदितरष्वातु पितृन् परिचरब्रपि” । 

दूति खअरति। तदिदं वचनम् ,--पिदकम््राम्तःपात्यपि देवपरि- 

चरणं दचिणजानुपातेन, एषं टवकर््ान्निगंतमपि पिद्टपरिचरणां 

इतरज्ानुपातेन करणोयम् ,-श्त्याह। कथ श्रायते! सदा 
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शब्दसयैवमर्थतात्। एच्च, जानुप।तवदु पवौ तिलप्राचीनावीति. 
त्वधोरपि तथैव वशयितुसुचितम् । कस्मात् १ कारणस्य विधिषात् । 

सनिं किल देवमाचक्षते नरक्ताः॥०॥८॥०॥ 

पश्चादग्नैसलखलं 0षयित्वा सक्घत् संण्शोतं 
त्रौ हिसुष्टिमवहन्ति सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्याम् ॥९॥ 

उषरशब्ट उपरितनव॑चनः। सव्यः पासिरुप्षरो दस्िणचाधरो- 

ययोः पाण्योः, ताविमौ सव्योत्तरौ, ताभ्यां सव्योन्तराभ्यां 

पाणिभ्यां सुषलेनावहन्ति । उक्तार्थमन्यत् । स्तत् संग्टहोतमिति 

वचनात् श्रनुनि्व्वाप्रयोरत्र निहतस्तिमिच्छन्ति। व्रीहिग्रहणं 

श विरन्तरप्रतिषेधाधम्। यद्यत्र सक्घतसंग्टहोतस्य सुशटिमातरस्य 

ग्रहणम् श्रवगम्यते, तथापि तथा श्ह्लौयातल. यधा होमस्य 

पिष्टानाश्चाभिनिहेत्तिः स्मात् । कुतः १ रेदमर्यादृहणस्य । 

भतणएवाचायपुतेण,- 

“"चतुम्टिश्चसः कार्यशतुण॑मुत्तरोऽपि वा" । 

इति सामान्यत एवोपदिष्टम् । तदिदं हविर्निव्वेपणानिकं प्राची. 

नावौतौ दक्तिणपूरव्वाटमदिस्म खः कुयात् । कुतः ? पित्रालात् । 

कस्मात् पुनः कारणात् सत्यपि टेवतानां साधारण्ये पित्तमेव 

इविषः कथ्यते १ प्राधान्यादिल्याह। पितृणां खरतर कन्चणि 

व्राधान्धमवगम्यते। तस्मात् पित्यमिदं भवितुमहति। प्रधानवशादि 

नियसो वयितुमुचितः । कुतः पुनरत्र पितुणाभेव प्राधान्यमव- 

गम्यते न देवतानामपि ! तथामुखेः क्षत्यमिति वचनात्-इति 

ब्रूमः ।भपिच । हविषः सक्तदृदणात् , सव्ये, तभ्यां पार्भ्यामः 
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वष्ननात् , सक्लत् फलीकरणात् ,* यथा मांसाभिघाराः पिण्डा 

भवन्ति तथा मांसच्छेदनात् , प्रसव्यमुदायवनात् , द्चिणस्यामु- 

हासनात् ,--ष्लयेवमादिभिरुपदेशशतेः पितुणामेवात प्राधान्यम- 

वगम्यते | मनुरपि प्मरति। 9 

““देवकार्ययात् दिजातीनां पिढकाय्यं विगिष्यते । 

दैवं हि पिढकार्ययाणां पूव्वैमाप्यायनं स्यतम्" । 
दति । तस््रात् पितृणान्नेव प्राधान्धम्। एतच्चोपरिष्टात्तत्र तत्र 

सफ टौभविष्यति । | 
द्द्भिदानीं सन्दिष्ते। किमत्र पित्रलात् पिटभ्यसू्या कुष्ट 

निर्व्वपामि,- इति मन्त्रेण निव्वैपणम् , श्राषोखित् यावदुक्घत्वाद- 

मन्तकम् , उताष्टो भ्राचार्यपुत्रपरिभाषाबलात् व्याद्ृतिवित- 

येन १ - दति) पिढभ्यस्त्वा जुष्ट' निव्वैपामि,- षति मन््ेण,-- 

दूति ब्रूमः । कस्मात् ! प्रक्षती तथा दश्रनात् । लिङ्गाच्च । भरगनो- 

करणदहोम-विचारश्षोक्षे खष्ेतस्याथस्य लिष्ठमुपलभ्यते। तथाच 

कश्रप्रदीपः। । 

““श्रपसप्येन वा कार्ययो दस्तिणाभिमुखेनतु 

निरप्य हविरन्धस्मा भ्रन्धस्मै न हि इयते । 

द्ति। एतस्मात् लिङ्गात् मन्बवद्ग्रहणमवगम्यते। पित्र 

निर्वापः खल्वस्य हविषः देतुतयो पन्यस्यते । तच्चैवं सति ्राष्- 

स्योनो पपदते । तथाच पुराणख्मरणम् । 

““श्रमनिमान् निन्धैपेत् पित चरे वा शस्यसुष्टिभिः। 

पिढभ्यो निब्बपामोति सव्यं दचिषतोन्यसेत् । 

द्ति॥०॥९॥०॥ | 
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यदा बवितुषाः खुः॥ १०॥ 

यदा यस्मिन् "काले वितुषा; विगततुषाः ध्युभवेयुः ॥ ° ॥ 

१०॥०॥ 

तदा,-- ° 

सकछ्लदेव सुफलोक्षतान् कुर्वत ॥ ११॥ 

, सक्ठारेकवारभेव, सुफलीक्षतान्-- सशब्दः शोभनवचनः , शोभनं 

` यथा भवति तधा फ्रलौक्ृतान् निषमननौक्षतान् तण्डुलान् कुर्वत 

पूर्वमेव खस्वघातेन तण्डला निष्मन्न: । श्दानोन्तु शोभनं 

` निषयद्नौकरणसुपदिश्यते । पैन प्र्छषटनमिदानौ बरर्बबोत । कंबु 

 कापनयनं वा फलोकरणमुच्यते। सूफलोक्षतानपनौतसमस्कं - 

सूकानित्यधः ॥ ०॥११॥०॥ 

अधामु्र च सको माएसपेशौ मवक्लव्य नवाया 
सनायामणु शन्छेदयेत् ॥ १२ ॥ 

अथशब्द पानन्तय्यार्धः । पथ, तरडलप्रलासनानन्तरम्। 

प्रत्तालम्य सहछ्लरिव स्यात् । हविषः पित्रयलात् । व्यवहितस्यापि 

बुद्धा स्ि्ठश्च भमुप्मादित्वनेन परामभं;। प्रथगष्दः पूव्वप्रज्ञ- 

सार्घोवा । भसुखात् पूव्वप्रह्लतात् मां सा्टकायां निहितात् सकः, 

चशष्दात् कोख, मांसपेशीं, मांसपेयो प्रसहा, तां सवज्नत्य 

वच्छिदा, सवायां सूनायां--सूना नाम काषहटमयः पाजविधिषः, 

तस्यां सूनायां भणुशः सूष्छ' सूर्म' छत्वा छेदयेत् ॥०॥ १२ ५०॥ 
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धं छेदयेत् १ उपे, - 

पथा माएसामिषारः पिडा भविष्यनौति ॥ १२॥ 

धा येन प्रकारेण सासाभिघाराः मांसब्यष्ठनाः पिण्डा भवि- 

धन्ति, इति तथा छेदयेत् ॥ ° ॥ १२॥ ° ॥ 

तच्ित्रेवाग्नो थपयल्योदन्चरुश्च मापसचरश्च 

पुथडमेक्तगाय्या प्रसव्यसुद्ायुचन् ॥ १४ ॥ 

प्रसव्यं श्रप्ररत्तिणम् । क्रतभाष्यमन्यत् । अत्रापि, मांसाभावे 

पायसः; स्यात् । तदिदमुक्गमस्माभिरधस्तादेव, “श्रोदनव्यश्चना- 

धंनतुः'-ष्त्यादिना॥°॥ १४॥ °॥ 

गृतावमिबारय्यं दल्तियोदाख्य न प्र्भिघारयत् 

॥ १५ ॥ 

दलिष्ण दत्तिषच्याम् । गतमन्धत् ॥ ° ॥ १५॥ ° ॥ 

टचिशाङं परिषतद्य तिकलः कषः खानयेत् पुव्वो- 

चक्रमाः ॥ १६ ॥ 

परिहतम्य सानध्य दलिणारं दक्षिणांश, ८ त्रिषंख्याक्ाः 

कषूः केनचित् खानयेत् । अन्यस्य पुनरसम्रवे सखयमपि सनेत् । 

कर्दनौम श्रवटो गत्तं द्यन्थान्तरम् । कचश्रुताः ' पूर्व्वो 

क्रमाः । वधर दिश्वपक्रमो या
सा ताः, तथाविधाः, इत्यध; । 

तथाच, पूव्यां दिश्यपरक्रम्य परिमायां दिगि खनने समापनी- 
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यम् । पित्रालात् रसव्यखननमित्यभिप्रायः । अधवा । उपक्रम्यत, 

--युपक्रमः । परव करुपक्रमो यासां कषणा, ताः तथोकाः । 
तथाभूताः खानयेत् । का पुनः पव्या? या खण्वामनः 

पुरतः क्रियते । एतदुक्तं भवति । प्रथमतः पन्यां कषु खानयेत् , 

ततो मध्यमां, तत उत्तमाम् ,--दइति | तथा वचोक्षम् । 

“पुरतो याखनः कूः सा पूर्वौ परिकौश्यते । 

मध्यमा द्चिषेनास्यास्तदस्िणत उत्तमा । 

षति । तथाच, इमाः कर्व दक्तिणसंखा भवन्ति । सननच्चा- 

मूषां शष्ना'करणोयम्। सव,-- 

“शङ्ख खादिरः प्रोकषो रजतेन विभूषितः । 

शह सेवोपवेशख हादशाङ्गल ष्यते" ' । 

इति कद्ीप्रदीपोक्तलशच्चणः ॥ ° ॥ १९॥ ° ॥ 

कहौ कपू खामयेत् १ उथ्यी,- 

परादेणायामाञ्चत्रह़लपुष्वीतथाऽबखाताः ॥ १७ ॥ 

प्रादेधायामाः प्रादेशदीघीः। थु शब्दो धनवचनः । चतुरङ्लं 

पु यासां, ताः चतुरक लण्षयीः। श्थु ए्थुलं परिणाहः, 

इत्येतत् । तथा चतुर् लं भवखातं यासां, ताः तथाऽवखाताः 1 

विधेषमाह कन्धप्रदोपः। 

"वाणम्निदिश्मुखान्तास्ताः कायाः सादाङ्लानराः । 

तीशणाप्रा यवभष्याश्च मध्ये नावश्वोत् किरेत्" । 

बति ॥ ०॥१७॥०॥५ 
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पुवसा करधवाः पुरानं क्लवाऽनिन प्रयन्ति 
॥. १८ ॥ 

शुररार्यः। भचापि, ललणगरहणस पूवो मेव प्रयोजनं 

दो्व्यम् । वहवलनात् कस् रनियमः ॥ ० ॥ १८॥ ° ॥ 

कर्चिदव विशेषमाडइ,- 

अपरेण कर्षः पर्यादयः लेः निदध्यात् ॥ १९ ॥ 

अपरथा पटूरवस्तिन्धा दिशा,--शत्यय एणपप्रत्ययान्तोऽयमप- 

रेणशष्ट्ः तद्योगात् कषरति हितौया। तथाच, अयमथः । 

कर्पृणामदूरवसिंन्या पञिमया दिशा, अमिं पथाद्त्य सव्यतो 

भाषेनाद्द्य लक्षणे निदध्यात् ॥ ० ॥ १८ ॥ ° ॥ 

सक्लदाच्छिन्र दर्मसुष्टिएस्त णोति ॥ २०॥ 

घा च्छिन्र रा सम्यक -उपमूले च्छत्रं दभभुष्टि, सछलदेकवार 

स्त षोति.-“पशाहाऽऽसौीथ-श्वयक्षया रोल्या प्रकञतख्याने 

खतुर्ितु । भरव, भाच्छिव्रमिति वचनस्याथवत्वायसुपमूललुनल्वा 

वगमात् तख च पिव्रधेतवात् प्राचौनावौतिमेतत् ककतव्यम्,--तव- 

वगम्यतै ॥ ०५२० ॥ ० ॥ 

कर्ष ॥ २१॥ 

सणोति, -शयरुवत्तते ॥ ०॥२१॥०॥. 

किमनियभेन ! न । कवन्तहिं !- 
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पर्ववोपर्रमाः ॥ २९॥ 

व्याख्यातोऽचरार्यः। अत्र किञचिदक्षव्यमस्ति । कपूणां स्तरणं 

खल्विदं दक्तिणपूव्वोष्टमदिगव्रैः कुतरैः दचिणाग्तादारभ्य करणो 

यम् । तदाह कर््प्रदौपः। 

“श्रन्याशागैः कुः काथं कषां स्तरणं घर्मे; । 

दकिणान्साप्तद्रेलु पिहयन्ने परिसरत् । 

द्ति। इदमिदानीं सन्दि्रते। किमभितः कषणा स्तरणं 
कत्तव्यम् १ भारोखिक्मध्यतः १ इति। भरगिवदभितः,--इति 

ब्रूमः । कुतः ! भ्रग्निस्तरणसमभिव्याहारेणोपदेशात्तथाऽकगतैः। 

अमेः खल्वभित एव स्तरणमिति तावत्निच्विवादम् । तत्सामान्धात् 

कषूपामपि तैव स्तरणमित्ययमर्ोऽख्ाकमागच्छनि हृदयम् । 
श्रागच्छति चेत , न युज्यते विना कारणमुलष्टुम् । लेखाकरणो- 

पपकते्च । कषूणां मध्यतः किल , लेखाकरयं वश्यामः। तदु- 
पक्तये च भमित: कधणां स्तरणमिति प्रतिपद्यामहे । न खलु 
बुधः सतानां कणां मध्यत लेखा कर्तः शक्यते । भपरे एुन- 

रेतेदविषंसो भाषन्ते, -स्तरणमिदं कणां मध्यतः; करणीयम् , 
ति ॥०॥२२॥ ० ॥ । 

पश्चात् कध णाप खस्तरमास्तारयेत् ॥ २३॥ 
व्याख्यातप्रायमेतत. ॥ ०॥२३॥०॥ 

तेन ?-- 

ददिणायै कुशेः ॥ २४ ॥ 



[४ष. २. ] एद्यषषम् १०५ 

ऋल्वथं सूत्रम् | ०॥२४॥०॥ 

कीटं खस्तरमासारयेत १- 

द्चिणाप्रबणम् ॥ २५,। 

दट्पमपिव्याख्यतप्रायमिव ॥ ०॥२५॥ ° ॥ 

वृघौऽ्चो पदध्यात् ॥ २६.॥ 

हषी नाम काष्ठमयो इादथाष्नपरिमित परासनविशेषः , उपकेश- 

चाख्यायते । ताञ्च उपदध्यात् सखापयेत्। चशब्दः खस्सरेण 

मम्बन्धकरणाथं;। तेन, खस्तरोपरि ष्या उपधानम् ,--इ्ति 

केचित् । चगब्टात् उपणब्दाचच खस्तरस्योप समोपे हषीं दध्यात् । 

प्रतएव परतः खस्तरोपरि द्रव्याणामासादनं सूव्रयिष्यते। भरखा- 

प्रपि स्वव्तरोपय्यंवासादमे इदमपि तवतेवासूवयिष्यत् , परतैववा 

स्यष्टायं "ततः ग्रहणमकरिष्यदाचार्यः। तदकरणादवगच्कामः,- 

नासाः खम्तरोप्यांसादनम् ,--ष्ति। एवमपरे । तदत्र भग- 

वन्तोभूमिदेवाः प्रमाणम् । उपदध्यादिति वचनादुपधानमेवास्याः 

कन्तंव्यमटृष्टाधं, न पुनरुपवेश्रनाधं तदासादनमिति नारायणो- 

पाध्यायप्रभृतयः ॥ ० ॥ २६॥ ० ॥ 

तज्राच्छा आाहरन्ेकंकशः सव्यं बाहुमनु ॥ २७॥ 

लव,-दूत्यतिक्राम्तख स्वस्तरस्य पराप्र्था न दष्याः। कथं 

श्रायते १ “खसरे सव्बमासादय'--दइ्ति परिशिष्टकारवचनात्। 
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तत्र खस्रे वच्यमाणानि ` दरष्याण्ये ककशः.भाहरन्ति । कथमाह- 

रम्ति + भदौ सव्यं वाहमगु । पस, त्यत्र ““पष्यरथ चतुर्थो 

वज्ञव्या"- दति वचनात् षष्टे चतुर्थो । भस्य यजमानस्य स्यं 

बाड" भनु लच्छी क्य, पप्रादचिष्योनेव्यथः । पयवा । अखे,- 

दति तादध्ये चतुर्थी । भस्मं यजमानाय, भन्ये भिष्यादय भाह 

रन्ति समानमन्धत् । अन्धस्य पुनरसश्भवे स्यभेवाहरेत् ॥ ° ॥ 

॥ २७९ ॥ ° ॥ | 

कानि पुनस्तानि द्रव्याणि ! उयते, 

चशस्थाल्धौ मेचणे कएसं दर्व्वोमुदकमिति ॥ २८ ॥ 

सोदमवसमां सचरुसहिते पूर्ववाक्ते चर्खथारयो श्राहइरन्ति । एव 

सुस्तरत्ापि । शतिकार-करणात् अन्येषामप्यश्चनपिष्लूलोयवः- 

तिलपुष्यप्रशतीनां येषासुपरिष्टाहिनियोगः सूवयिष्यते, इ चासा- 

दनं कण्ठतो नोक्तं, तानि चासादयन्ति॥०॥२८॥ ° ॥ 

परी वर्दिंणि शिलां निधाय शयगरं पिनष्टि ॥ २९ ॥ 

ख गरं चन्दना दिगन्धद्रव्यम् । तथा चोक्षम् । 

'खगरं सुरभि च्रेयं चन्दनादि विलेपनम् ̀  । 

दूति । स्परटमन्धत् ॥०॥२८॥०॥ 

ताश्चेषाञ्चनं निष्ठष्य विसो द्भपिन्चुलोरश्चयति 

सव्यन्तराः ॥ ३० ॥ 
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सस्याभिव शिलायाम् ,--एवश्दादिषि निहतायां, चशब्दात् 

परता पन्न, भश्लनं निष्टष्च विशेषेण चष यित्वा । निघष॑णो- 

पदेशात् भश्डनपरेन सौवीराश्ञनमभिप्रेतमित्वगश्छामः । कुतः! 

तरस्य घरषणागुपपन्तेः । तथा चोक्तम् । ` 

“सौवौ राञ्जनमिव्यकं पिञ्ज.लोनां यदञ्जमम्” । 

षति । तैगेवाञ्जनेन तिसः चिसंस्थाकाः, दभप््ञुलौः पूर्वोश्च- 
लक्षणाः , भघ्नयति स्रस्षययि पतौ। किं यथेच्छम्? न। 
कथन्सहिं १ सव्यन्तराः । -विशेषेणान्सरमवकायोव्यन्तरं तत्- 

सहिताः सव्यन्तराः । खा विष्छलाकावदिति यावत् । भ्रथवा। 

सव्यशब्दो नानावचनः। तेन, नानाऽन्तराःः-- इति पूर्वोण 

एवार्थः ॥ ०॥३२०॥०॥ 

तेलल्चो पकल्ययेत् ॥ ३१ ॥ 

चशब्दात् खस्तर एव । तदस्यातिक्रान्तेन खस्तरेण सम्बन्धो. 

सोदव्यः॥०।॥२१॥ ०॥ 

चो मद शाञ्च ॥ ३९॥ 

मतसोसूब्रदथाश्च खस्तर एवोपकल्ययेत् ॥ ० ॥ १२॥ ० ॥ 

शुचो देशे ब्राह्मगाननिन्यानयुग्मानुदड् वानुपषश्य 
॥ ३३ ॥ 

शरौ पविके, देशे- गोमयेनोपलेपिते । कथ श्रायते ! 

“शुचिं दें विविक्ृ् गोमयेनोप्रलेपयेत्'" । 
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दूति सरुखरणात. । ब्रीद्मणान्, ब्राहमणग्रहणात. कषधियादिप्रति- 

पवः । भ्रनिन्धान् ,-जिन्याः निन्दाहौः, ते न भवन्तौत्यनिन्धयाः, 

तान् भ्रनिन्द्यान्। श्रयुग्मान् षिषमसंख्याकान् ,- ब्वचनात् 

तिप्भतीन्, ऽदश्ुशवान् उपवेश्य । उपवेशनश्ामीषां कषां दकचि- 

णतः स्यात । एवं खल्छग्रतो ब्राह्मणानां कपूपिष्डा भविष्यन्ति । 
द्ट्मिदानीं सन्दिद्यते। किमव वैश्वदेवाय ब्राह्मणसुपवेश- 

येत. , उत यावदक्षलधानर १--षति । तत्र, श्रविधाना दिष्ट वे ण्वटेव- 

स्वाभावः, इति केचित. 1 तदसङ्गतम् । कस्मात ! वैश्वदेव 

पृवसयैव श्राष्स्य शास्त्रान्तरे विधानात. । तथाच मनुः । 

“तेषा मारक्षभूतन्तु दैवं पूव्य' नियोजयेत, । 

रक्तांसि हि विलुम्मनम्ति ग्राहमार्चवल्निंतम्'” । 

इति । “'खरातान् एचीनाचान्सान् प्राद्मखानुपवे् टेवे युग्मान- 

युग्मान् यथाशक्षि पितेति , “देवपूववं' यादं कुरवीत'- 
इति चाष्मदौये श्राहकल्पे । यावदुक्ते क्रियमाषे तु ब्राह्मशाना- 

मुपषेशनम जं स्थात् न भोजनम् । न चैवमिष्यते! इष्यत एवेति 

चेत् । न । कुतः ! “षहद्िपूत्तंषु युम्मानाशायेत्'-- इति विथेषो- 

पटेशादव्रायुग्मानां ब्राद्मणानामाशनावगतेः। “ववोवा तेषां ब्राह्म 

णानामुच्छिष्टमाक् स्यात्"--ष्ति च लिङ्गात् । तस्मात् -खार- 

कश्प्स्यापैचितलात --वै खदेवाधे' युग्मान् ब्राह्मणान् प्राञ्मुखानु- 
पषेश्य, ततः पिदन्राह्मणाबुपवे शयेत. ,- इति सिदान्तः। तथाच 

क्प्रदोपः। 

““सखस्सरे सव्यैमासाय यथावदुपयुज्यते । ̀  

देवपूष्वम्ततः श्राषमत्वरः शचिरारभेत '” । 
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दूतिः। किम तदहं वैश्वदरेवस्यासबणम् ! उच्यते प्रधानख 

पिढयन्नस्य सूत्रे तदद्क' वै श्वदेवमसूत्रितमपि प्राप्येत एवेति मन्ध- 

मान; खसखाचार्य्यो नार वेष्वदेवं सूवरयाञ्चकारेति इ्भिष्मते। 

अथवा। अनिन््य।नित्यनेन ब्राह्मणस्तं .सूचयन् टेवद्चावा- 

सूत्रयन् दैवे ब्राहमजपरीक्षा नास्तोति द्रंयति । तथाच मनुः । 

"ब्राह्मणं न परीकेत दैवे कमणि धन्वित् । 

पितु कम्मणिप्राप परौचेतः प्रयन्नतः'' । 

षति ॥०५२२॥०॥ 

दर्भान् प्रदाय ॥ २४ ॥ 

टभानासनेषु द्वा । तथा चाख्मदौयं श्राइकल्प खवम् । ““प्रास- 

नेषु दर्भानास्तीर्य" दति । परादिशब्दोऽब्र लुघ्वत् द्रष्टव्यः । तन 

द्मौदीनध्य पर्य॑न्तान् प्रदाय--भर््यपयन्तं क्च कला, --श््येतत
् । 

तथाच कश्चप्रदोपः। 

""द्रासनाद्यध्यं पर्यन्तं वशिष्ठेन यथोदितम् । 

क्त्वा कन््राध पातेषु उक्तं ददयात्तिन)दकम्' । 

ति ॥ ०॥२४॥०॥ 

उदकपृव्व॑न्तिलोदकं ददाति पितुर्नाम होला; 

साबेतत्त तिलोदकं ये चाच्र लामनु याश्च तमनु 

तसे ते खधति ॥ ३५॥ 

उदकं पूव यसं तदुदकपूम्बं तिलोदकं तिलमिग्रमुदकं ददाति । 

एतदुक्घं भवति । प्रथमं क्वनलमुदकं द्वः ततस्तिलमिषुद्क 

२७ 
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ददाति -इ्ति। कैन सन््ेण ददाति १ पसाबेतक्षे तिलोदक- 
मित्यनेन मन्तेण। किं कलवा? भसौ -द्येतसिन् मन्खाने 

सम्बोधन विभ्वा पितुर्माम खहौता उच्ाेति प्राश्चः। नैतत् समी 

चौनम् । कष्मीत् ? "पितुनौम खषोतला'--शति नामग्रहणसुपदिश्य 

'भसापेतन्ते"--दत्यसा वित्यस्य पुनरुपदेशस्वा्थवक्वोपपत्तेः। न हि 

'पसी"--इ्तयश्र "पितुर्नाम ग्डौलाः- इत्यस्यां वणनायां किदित् 

प्रमाणमस्ति, ““श्रसाविति नाम ग्हातिः--ष्ति काल्यायन- 

सूत्र प्रमाणमिति चेत्। न। "पितुनौम ख्हीला'--इत्यस्यानधे- 

कल्यापस्ते;ः। गस्वान्रपरिभाषायाश्च शासख(न्तरेऽनुपयोगात् । 

तस्मात् । "एतत्ते'--इति (तस्मै ते'--ष्ति च इयं यथा प्रयु 

श्यते, तथा परमुकशममव्रसाबेतस्षं इति इयमेव प्रयोक्षव्य 

भवत्यदृष्टाचंम् । प्रल्य्षोपस्थितेनादः पदार्थेन ब्राह्मरेन समं पितुर 

भेदबुद्ार्धसखेत्यादरणौयम् । 

^नामग्रहनवचनमेकदेशोलौ त्ताभिप्रायम् । तेन गोत्रा- 

देरप्यलेखः”-- षति वदन्ति, तथा चाक्षदौयं ख्ानचूत्रपरि- 

`गम् । 

"गोष॑ खरान्तं सव्वेत गोतस्याक्षय्यक्मणि । 

गोव्रलु तपे प्रोक्ष: कर्ता एवं न सुद्यति । 

सव्यैैव पितः प्रोक्ष पिता तप॑णकन्भणि। 

पितुरस्ष्यकासे तु क्तौ एवं न सुदति 

शर्गनर््यादिके काय्य शस्मा तपणक्मपि। 

शर््मषणोऽ्ष्यकासे तु क्ता एवं म मुतिः" 

ति। इटश्च तिलोदकदानं पावरेष्वेव क्तव्यं न ब्राह्मवहस्तेषु। 
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कष्यात् ! “पाचेषु ष्ठं दद्यासिलोदकम्"'--इति वचनात् । 
तिलोदकदानपावश्च- 

'प्मासुरणतु पात्रेणयसु दश्चातिलोदकम् । 

पितरस्तस्य नाश्रस्ति दशवषीणि पच च । * 

कुलालवक्रनिष्यत्रमासुरं सन्मयं खतम् । 

तदेव हस्तघटितं खास्यादि दैविकं छतम्” । 

इयुल्लक्षणं बोहव्यम् । पाह । किमानर््यात् तिलोदकषमिव 

मन्वेण ददाति, उत केवलोदकमपि !-- षति । तिलोदकभेष,-- 

दूति ब्रूमः। कश्मात् ! प्रानन्तर्ययादैव। तथाच कर्प्दौपः। 

“सतृष्णीं एथगपो दद्य शन््ेण तु तिलोदकम्” । 

दति ॥ ० ॥ २५॥ ० ॥ 

ॐ = 

अप उपस्पुश्यवमेबेतरयोः ॥ ३६ ॥ 

प्रप उदकं, ठपस्पृश्य सृष्टा, एवमेव तृष्णीमुदकदानपूरव्यैकां मन्तेष 

तिलोदकदानं, इतरयोः पित्तामहप्रपितामहयोः, नाम रुहोला 

कर्ब्यम् । तिलोदकदानाच्च परतो गन्धोदकमपि मन्त्रेण पातर 

ष्वेव दयात् । तथा चोक्तम् । 

“वृषणौ एथगपो दद्याश्मन्नेण तु तिलोदकम् । 
गन्धोदकञ्च दामव्यं स्निक॑क्रमेण तु" । 

इति । भत्र च, गगन्धोदकश्च- दति चकारं कव्येन गन्धोदक- 

स्यापि, तिलोदककरत् मन्वे पत्रेषु दानं, बोधयति । “प्रसिन्रव- 

घरे ति्गन्धोदकेः पाजाणं पुरणं कर्तव्यम् । उपयोगख्ढप्रन- 
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जनायतया पश्चात् सूत्रयिष्यति"--दइ्ति नारायणोपाध्यायाः ॥ 

॥ ° ॥ ३६ ॥ ९॥ 

तथा गयान् ॥ ३७ ॥ 

तथा तेनेव प्रकारेण--नासग्रहणपुव्येकं मन्तोशच।रणेनेत्यधः ॥ 

गन्धान्-- बहुवचनात् गन्धादोन् , ददाति । दानच्वामीषां ब्राद्मण 

हस्तेष्वेव न पातेषु. कस्मात. । 

“गन्धान् ब्राह्मणसात् क्रत्वा पुष्या ख्णु तुभवानि च । 

धुपञ्चवानुपूरव्वयण श्रम्नो कुादतः परम्?" । 

ति क््प्ररौ पवचनात् ॥ ०॥ २७॥ ° ॥ ४ 

अग्नी करिष्यामील्यामन्बगय् होष्यतः ॥ ३८ ॥ 

होष्यतः ोमं करिष्यतो यजमानस्य “रनो करिषामि'-- 

इव्यामन्वरणं कन्तव्यम्। ननु, भ्रामणं करोति, -इति वक्तव्ये 

किमघं होष्यतः ,--ष्ति विभक्षयतिक्रमः क्रियते? उच्यते । 

भामन्तणं करोति,--श्व्युक्ते गन्धादिप्रदानादनन्तरमेव भराम 

न्धणं स्यात् शो्यतः,- दति तु कुव्वन् होमं करिष्यत एव 

श्रामन्तणं न गन्धादिप्रदानात् परत एव,- इत्युपदिशति । तेन, 

मध्ये ्रन्धदपि किञ्चित् कम भरस्ति,- इत्यवगच्छामः । किं तत् ? 

भूमिभोधनमण्डलकरणादि । तदिदमथं होष्यतः,--ष्ति विभ- 

कध तिक्रमः क्रियते । एवमेके “पम्नो कुय्योदतः परम्ः- एति 

वचनान्रात्राख्िद्रवस्षरे भूमिभोधनादि। एवमपरं । तदत्र भमः 

वन्तो भूमिदेवाः प्रमाणम् । 
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® तदिटमामन्कं सव्या ब्राह्मणानं सङ्घटेवं स्यात् , प्रधानः 

स्ैकस्येववा। कसमात् १ “सव्यैत्र प्रशरेषु पङ्कमुहन्धं एच्छति 

सर्व्वान् वाशति ग्र्ानरात् ॥०॥ इ८॥ °॥ 

तेच ब्राह्मणैः,- 

कुव्वि यक्तं कसे चर् समवदाय मेन्नणेनोपघातं 
लुहुयात्-खाहा सोमाय, पिट्रमतद्तिपुरववाप 
खाहाऽम्नये कव्यवाहनाघ्र द्युत्तराम् ॥ ३९ ॥ 
कलजुरच्तराधः। भत्र किञ्चिदक्घव्यमस्ति। यथानिदशमेवेष हामः 

क्तव्यः, न पुनमन्वान्ते सखाहाकारः प्रयोक्षयः। परन्त्, खाहा- 

कारेण इत्वा पश्वात् सोमाय पिटमते,-दइत्यादि मन्वेषः 

समापनीयः। ऊकारश प्रत्येकं मन्तादौ न करणौोयः। तथाच 

कप्रदोपः। 

“स्वाष्ां कुर्थ्याव्र चाव्रान्ते न चेव जुहुयाहविः। 

सखाहाकारेण इदृत्वाऽमो पञ्चाऋन्तं समापयेत्" । 

दति) 

“ननोङ्गयाडोममन्ाणां पृथगादिषु कुत्रचित् । 

श्रन्येषाश्चाविक्रष्टानां कालेनाचमनादिना'। 

दति च। भताह। नि्देशसामर््यादेव पूर्ववोत्तरते सिदे, 

ू्व्वाम्- दति, उत्तराम्-दइति च, वचनमनर्थकम् । श्रधो्ते, 

कारणं वक्तव्यम् । उच्यते। “श्रनये च सोमाय च जुहाति”-- 

दत्यध्वय्युश्ाखादिषु देवताविपयासः श्रूयते; तत्रिरासाधेमाचार्यः 

“"पर्व्वाम्' “उसराम्--इत्याड । 
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श्दमिदानीं सन्दिश्य ।' किमयममोकरणज्ेमः प्राचीना 

वौतिना क्तव्यः, घाहोखिदुपवौतिना, उतो नियमेन १- 

द्ति। भ्रनियमेन,--दत्याह । कश्मात् १ दतः परं प्राची. 

नावौतिना क्ञत्योपदैशात् । इतः परं खल्ाचाय्यः प्राचीनावी- 

तिना क्षत्यमुपदिशन् भरव्राग्नीकरण्ोमे प्राचीनादौतिल्लोपवी- 

तिल्योरनियमं दयति । तथाच कर्चप्रदीपः। 

““प्रनोक्ररणोमश्च. कव्य उपवीतिना । 

प्राज्म खेनेव रेवेभ्यो जुषटोतोतिचरुतिश्ुतेः । 

अपसव्येन वा कार्ययो दचिणाभिमुखेन च । 

निरुप्य इविरन्यस्मा अन्यै न हि इयते । 

दति । तथाच ग्यते । “श्रन्नोकरणषोमे प्राचौनावीती भूवा"-- 

दत्यादि। “स उहास्यागमनो दहे भ्राहुती जुहोति देवेभ्यः दति 

च माध्य्दिनोये ब्रामण । 

^“प्रमिमान् निव्यपेत् पूर्य चस वा शस्यमुरटिभिः । 

पिदढभ्यो निन्यैपामौति सबं दचिणनो न्यसेत्" । 

इति ष मात्स्ये पुराणे तस्मादुभयखरसारिकल्पः,-- इति परि- 

गिष्टङ्ञतः कात्यायनस्याभिप्रायः । तख्ात् ,- ऊहं प्रचीनावीति- 

त्वोपदेशात् भगोकरणहोमे प्राचोनावौतितवोपवौ तित्रयोरनियमः, 

--श्ति सूतरकारखाभिप्रायोऽखष्टः परिगिष्टक्षता खषीक्षतः,- 
इति भहनारायणश्यूलपागिरघनन्दनादिमतमादरणीयम् । 

यश्च॒ वणितम् ,-“येषान्तिल्ल भराहतयो यन्ते, येषां 

चामिनिः पृष्यैमिश्यते, सूघाकरान्ताश्च मनाः, तदिषयं प्राचौना- 

घौतिलवम् ! येषान्तु दं भाहती, सोमश्च पूवं इयते, खाहाका- 
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रान्ताञ्च मन्ाः, तेषासुपवीतित्वम् । भवो पवीतौ सोमं पि्- 

मन्तममिं कव्यवाहेनश्च यजेत, प्राचीनावीती चेत् भमिं पृष्व, 
खाहख्याने खधापदश्च द्वा शुहोतिः--इ्ति सूत्रान्तरात्'”-- 

दूति । तदसङ्गतम् । भहुष्टो सोमपृव्वाहुतिहयस्यैव सूत्रणात् । 

भ्रसत्परिशिशटकारणंव रयोरेव पच्चयोः खहस्िततलाच्च । अपिच । 

न्यद्याहुतित्रयपक्षएवोपवौतिल्वं दृश्यते । तथाच मत्ख्य- 

पुराणे,-- (नि 

“भ्रमेः सोमयमाभ्याञ्च कुय्यादाप्यायनं बुधः” । 

दूत्यभिप्राय, - 

“यन्नो पवौतौ निव्यैव्यं ततः पय्युक्षणादिकम् । 

प्राचोनावौतिना कायमतः सव्यं विजानता? . 

श्त्युषठाम् । प्रादिपदादोम चक्ष ,--ष्ति वाचस्पतिमिचाः। 
तथा तैन्सिरीयशाखायामायस्तम्बसूत्रम् । “मथ पुनरपवौती 

दत्तिणजान्वाच्य मेस्षणेनोपस्तौय्य तेनावदायाभिघाय सोमाय 

पि्टमते सखधानम एति दे्तिणागनो जुहोति, यमायार्जिरसे 

खधानम इति हितोयाम्, भ्रग्मये कव्यवाहनाय खधानम- 

दति हतोयाम--इति। तथा सांख्यायनसुवरम. । “दक्तिण- 

लान्वाश्थ यन्नोप्वोतौ प्रागासौनो मेलषणेन शुषोति भरमये 

कव्थवाहनाय'?--ष्त्यादि। तस्मात्, सूव्रान्तराणि तत्षच्छा- 

सिनामेव प्राचौनावौतिल्लादि्शमुपदिशन्ति नास्माकम. । 

चदपि भौनकव्रचनम-- ॥ 

"स्वाहाकार होमे तु भवेदृयन्नोपवीतवान् ) 
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तैत प्रागलये इत्वा पच्चात. सोमाय इवते" । 

इति। तदपि. बह चविषथम् । तथाचाश्चलायनकल्पस्ूवम । 

'प्राचीनावौतीष्ममुण्समाधाय मेत्तणिनावदायावदानसम्मदा जुदु- 

यात् सोमाय "पिटमते स्रघानमोऽग्नये कव्यवाहनाय खधानम- 

¶ति, स्वाहाकारेण वाऽमिने पल्वे यत्तोपवीतौ?--इति । 

परि्िष्टोयवचनदयस्य व्यवखितविषयतं गोभिलौयानामम्नौ- 

करणोभे उपदीतितञ्च ` प्रिशिष्टप्रकाशकारः प्राह । तदपिन 

समौचीनम्। नखलु व्यवस्थायां.किमपि प्रमाणमुपलभामहे । 

शाखान्तर विषयत्वाहचनान्तराणाम् । न खल्वत्र व्यवस्था परिणिष्ट- 

कारेण दग्ता। कल्यते, -द्ति चैत. , यदृच्छठोपनता खल्वियं 

कर्मना , न् तु प्रमाणोपेता। एवं खल्वपहस्तितेव शास्त 

मर्य्यादा स्यात । श्रस्मत्परिशिष्टः खषषेतत क्रात्यायनक्घतं 

कन्मप्रदौपाख्यम. | कथं न्नायते १ ्र्येटसम्प्रदायप्रसिदेः। 

प्रतएव च्छन्द) गपरिशिष्टटमित्याख्यायते | भवानपि नात्र विप्र 

तिपद्यते। एवश्च, रभ्माकमेवेष विकल्पः क त्यायनेनापदिष्टः-- 

श्ूत्यकामेनापि वक्तव्यम.) न खसषख्मत्परिणिष्टं शाखाम्तरेषां 

विधिरचितोवणंयितुम. । 

भ्मदृष्टह्मकारेण परतः प्राचौनावौतित्वोपदेशात् व्यक्रमम्नो 

करणष्ोभे उपवीतितवं दभितम.,--श्ति ह्लुवाणो वाचस्यतिरपि 
भनाटरेयवागव। कुतः १ परतः प्राचीनावोलित्वोपदेशसख्य पुरतो- 

नित्यवदु पबोतित्वभिप्रायकलव प्रमाणाभावात । तस्यानियममाव- 

परताया एव परिगिष्टज्जता ख्पषटौक्गतलाच्च । परिशिष्टवचने सव्या- 

पस ययोन्विकलपः ,--इ्ति सएवावाड । 
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“परिशिशौयं पूर्यैवचनं पन्य पललाभिप्रायं, उप्तरवचनन्तु सिहा- 

न्ताभिप्रायम् , प्रतएव तत्र सिष्ान्तद्योतनार्धा वाग्रब्दः'-षति 

महायशाः । तदप्यसद्तम् । कलात् १ वाशब्दस्य विक॑ल्पायेत्वात्। 

खुति-हंविष्येन विक्षल्यस्यो पपत्रतरत्वाच । भपिन्न । एवं खष्वम्नो- 

करणदामेऽपि नियमतः प्राचीनावौतिले, अरत ऊ प्राचीना- 

वीतिना'-इति सूत्रणमाचयस्यासष्तं स्यात् । तस्नादाचार्यय- 

विस्दोऽयं पक्तः। भलमतिप्रसङ्गन।'. 

प्रक्ञतमपुनोख्छते। भ्रनमिनिमता खल्वत्र पित्रयब्राह्मणपाणौ भ्रमौ 

करणषशोमः करण्णीयः। तथा चात्रैव कमणि कमप्रदोपः। 

“पिज यः पंक्तिमूरैन्यस्तस्य पाशावनम्निमान् । 

हुत्वा मन्तवदन्धेषां तूणो पातेषु निःचिपेर््" । 

दति । यच्च,--श्रगनिमतामेवात्राधिकारः | “भ्रन्व्टकाखष्टकाव- 

दग्नौ हत्वा माते पितामश्चै प्रपिता च पृव्ववद्राद्मणान् भोज- 

यित्वा" एति विष्णुसूते, “वङ्गौ इत। दद्यात्” इति काल्या- 

यनसृन्रे च, भ्रमिवचनात् विप्रपाश्यारेष्यवच्छेदात्। गरमयव- 

डिषा कुश्चमयवहिवौधवत् । पियज्नोयदह) मस्य लौफिकामो नि- 

पेधाच्च'- षति तत्तकारेणोक्तम्। तत्र समोचोनम् । कस्मात् ? 

अन्मतृपरिगिष्कारेण श्रस्मत्रेव कमणि श्रनग्निमितो किप्र- 

पाणो दामोपदरेगात् । भ्राचार््यणापि जुदग्रात्-दइति सूत्रितं, 

न पुनर् श्रमी जुहुयात्" ष्ति। श्रनो होमाप्रदेशसु कटादि. 

शाखिविशेषाणामेव नास्राकम्। कथं ज्ञायते १ विष्णुव्तीनां 

ततृसूत्रकारतात्,। श्रन्व्टकासु"- षति , बहुवचनोपन्धाम्राच्च । 

मध्यमायां खखछस्माकमनम्बरटक्यकनय,-ष्त्यवोचाम । न खु 

[4 
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सखशास्मोचरोधैन यरथासरादरणं कल्सुचितम्। तथात्वे वा, 

तद्क्षमान्रादिशादमप्यश्माकं स्यात् । न चेवमिष्यते। तस्ना- 

दभादरणौयमेतत् । 
अस्मित्ेवावसरे पाचेषु इतथेषदानादिकं करणीयम् । कीतः १ 

“तूणौ पानेषु निःचिपेत्'” - इत्यादिवचनात् । त्राह्मणमोज- 

नादिकमप्यसमित्रेवावसरे क्षव्यम्। न च ब्रनुपदेशात् नासत्येव 

ब्राहमणभोजनादिकम्- षति वक्षव्यम्। तस्यास्मत्ग्राइकस्पादि- 

सिरत्वात्। श्यो वा तेषां ब्राह्मणानासुच्छिष्टमाक् स्यात्- 

दूति च लिद्गात्। ब्राह्मणोपवेशनस्य पातेषु इतगेषदानादेधा- 

यैवश्वो पपनेख । प्रमाणान्तराणि विचारान्तराणि चास्राभि- 

भ्न्धगीरवभयादुपेखितानि बुहिमद्विर्दणोयानि ॥०॥२९८॥०॥ 

दूति महामष्टोपाध्यायराधाकान्तसिदान्ववागौ शमहाचाया- 

मजयोयन्द्रकान्ततर्कालष्कारस्य करतौ गोभिलोयग्डद्चंसूत्रभाष्ये 

चतुधंप्रपाठकस्य दितौया खण्डिका समाप्ता ॥ °॥ 
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अत उङ्खंप्राचीनावौतिना वाश्यतेन् क्त्यम् ॥ १॥ 

ऋजुरचराधः। वाग्यमनोपदेशात् मनसेब मन्धोचचारणम् । “वाम् 

यतेन, - इति लौकिक्या वाचः प्रतिषेधो न मन्छा्रयायाः, मनवो 

पटेसामध्यात्"- षति केचित्। तत्त नानीव समौचोनम्। कुतः! 

दतः पूरत्मैमपि तदविशेषात् । न खलु क्षेत्यसध्ये लोकिक्या वाचः 

कथनं शिटैरनुमन्यते॥०॥१॥ ° ॥ 

सव्येन पाणिना दभ॑पिच्चुलौ गषैत्वा दिगागरां 

लेषवासुक्िखेद्पहता असुरा इति ॥ २॥ 

स्येन वामेन पाणिना दभंप्ि्नुनीं पूर्वोकलक्षणां रषोला दचि- 

शाग्रां सेखां- रेखां उश्निखेत् कुथादिव्यर्थः। प्रत्ययाधेमाव्र- 

विषश्च) अपहता शति मन्तेण। क्म् लेखामुक्िखेत् ! 

कपृणा मध्यतः. षति ब्रुमः । कुतः ! प्रज्ञत्वात् । पिर्दानावं 

हि सेखोक्लेखनम् । पिरच कपेष्वेव दास्यन्ते, 

इदमिदानीं सन्दिद्ते । सव्येन पाणिनि, दत्य पारानात् ,- 

किं सब्येमेव पणिना लेखोन्ञेवनं कव्यम्, साहोखित् सत्रिधाना 
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तिश्य्रान् सव्येन दभ॑पिन्लख्या ग्रहणशमाज्रं करणोयम् !- इति । 

ग्रहणमात्रम्-पत्याह । कुतः १ सब्रिधानातिश्यादटेव। एतद्कषं 

भवति । प्रथमं सव्येन पाणिना खस्तरात् दभेपिच्लृलौमादत्ते, 

ततः सव्यात् $स्तातं दचिणिन हस्तेन दभपिन्नुलीं होला, सव्येन 

अन्वारभ्य लेखामुक्िखेत् ,- इति । एवमुत्तरत्रापि वणनोयम् । 

लाच कश्मप्रदोपः। 
“सव्येन पाणिनेलयेवं यदव्रासक्तदो रितम् । 

परिग्रहणमावन्तत् सव्यस्यादिशति व्रतम् । 

पिच्छुल्यादयभिसंग्टष् दकिषेनेतरात् करात् । 

्रन्वारभ्य च सव्येन कुव्यादुरुले खना दिकम्?" । 

इति । भत्र च, तिसृणामेव कणां मध्ये लेखो रलेखनं वोषष्यम् 
मन्ताहसिर्क्ा॥०॥२॥ ०॥ 

सब्येनेव पाजिनोल्मुकं रुषौत्वा दचिणारं कषृां 
निदध्याद्यो द्पाणि प्रतिसुञ्चमाना इति ॥ ३॥ 

व्याख्यातप्रायमेतत. ॥ ०॥१९॥ ° ॥ 

अध पित॒नाबाश्यल्येत पितरः सोम्यास इति॥४॥ 

भथ ,-इत्यानन्तरधम् । कषप दर्मस्तरणानन्तरमित्यः । 
वामात् ! उत्तरत्र कषूष दर्भेषु भ्रवनेजनस्य पिर्डदानख्य च 

सूत्रणात् । “अथ शब्दोऽन्यकसषुकल्वपक्तेऽपि यजमा नपितृणाभेव 

नियमाथः'”-- इत्यपरे व्यचच्षते। पितुन् ,--दति बहुवचनात् 

पितामहप्रपितामहयोरपि ग्रहणम । छल्वन्यत् ॥ ०॥४॥०॥ 
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अधोदपाज्रान् कधृषु निदध्यात् ॥ ५॥ 
भथगब्दः पूर्वप्र्तार्थः । उदपात्ान् दति पुंस्व' छान्दसम् । 

उदकपाव्ाणि,-- ति केचित् पठन्ति । कषृषु,-दूति, “भयानि- 

षोमौयेन चरन्त्यत्तरवेदाम्- इतिवत् सामौप्ये सघमो । भय- 

मधैः। पू्ैपूरितान्युदकपाताणि कणां सत्निघावानुपूर्ंण 

द्याप्येत् ॥ ०॥५॥ ०॥ , 

सब्येनैव पागिनोद्रपाचं शृहौतवाऽवसलवि 
पृव्वसयां क्वा दषु निनयेत् पितुर्नाम खौ - 
त्वाऽसाववनेनिच्छ ये चाव त्वामनु याश्च 

वमनु तस्मे ते खधेति॥ ६॥ 
अवसन्तविशब्देन पिठतीर्धमु्यते,- इत्यवोचाम । तेन, पित्न् 

पूर्व यं कर््वा' दर्भभू उदकं निनयेत् । क्षतभाग्यमन्यत् ॥०॥६॥०॥ 

अप उपस्पुश्येवमेषैतरयोः ॥ ७ ॥ 

भपरकषरदये,- इति वाक्ययेषः । व्याख्यातमन्यत् 1०॥ ७ ॥ ° ॥ 

सेनेव पाणिना दर्व्वीं होला सन्नोतानु- 

तीयमाच्रमवदायावसलति पूर्वस्यां कष्वां दभषु 

निदध्यात् पितुर्नाम रृहलाऽसाक्ेष ते पिर्डो- 

ये चात्र लामनु यादुश्च लमनु तच्छे ते खधेति 

॥ ८ ॥ 
दत्व पूत्धमेव व्याख्याता । तया दरया, सन्नौतात्--एकौक्षतात् 
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चरद् विषः, ठतीयमातं ठलोयांशमवदाय यथोक्तेन प्रकारेण निद- 

ध्यात् निव्वैपेत् । "स्विष्ट मन्यत् । सन्नौतात्,--इति लिङ्गात् सन्नयनं 

तावद्वगम्यते । सन्नयनं नाम एकोकरणम्। न कायते ;-केम 

सष कस्य सत्रयनम्--इति। तदक्तव्यम् । उच्यते, सव्यैस्नात् 

हविषः अरल्पमस्पमुडुत्य भ्रां चरुणा सह सत्रयनं कत्त व्यम् । तस्ना्च 

सन्रीतादवदाय पिण्डा दातव्याः,--इति । कुत एतत् ! 

““यावदर्धमुपादाय हविषोऽमकमभंकम् | 

चरणा सह सन्नीय पिण्डान् दातुमुपक्रमेत्' 

षत कप्रदीपमचनात् ॥०॥य८॥ ° ॥ 

अप उपस्पृश्यैवरवेतरयोः ॥ € ॥ 

व्याख्यातोऽस्षरा्थः। भत्र च, मध्यमायां कष्वा' पितामदस्य पिण्ड- 

दानं, द्तिणस्यां प्रपितामहस्य,- इति बोद्धव्यम् । तथा चोक्तम् । 

““वितुरस्षरकष्व॑न्ते मध्यमे मध्यमस्य तु | 

दक्षे तत्पितु्चैव पिण्डान् परव्वणि निव्वपेत्” । 
चति ॥०॥९॥ ०॥ 

स खुखठयं यजमानः, पिहपितामहप्रपितामदहानाम्-- 

यदि नामानि न विद्यात् ;--खधा प्रिभ्यः 
पुथिवोषह्भा इति प्रथमं पि्डं निदध्यात्, खधा 
पिदभ्योऽन्तरिक्षसदय इति दितौयथ. खधा पि- 

भ्यो दिविषहय इति ठतौयम् ॥ १०॥ 
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फरजुरलरायः । तदनेन सूते, पितादिनामाज्चाननिमिस' मना 

म्तरमेव पिण्डदाने विधोयते,--श्त्यादरणौयम " तेन, ये चात्र 
ला,--ष्त्ययं मन््ोऽस्मिन् परे निवन्त॑मे । खपाशब्द्स्य प्रदानाचै- 

स्थोपादानाच्च। श्रत्र च, ग्रन्धतरस्यापि नणनान्नायमाने स्ब्यषा- 

मैव ्रनेन मन्वान्तरेण पिण्डदानं कत्तव्यम्-तितयसम्बन्सेनेष 

विधानात् | एवमेके । यस्य नाम श्नायते तस्य नामोचारगपूव्यैवं 
पुव्वंगेव मन्ते पिर्डदानम् , यस्य चै.नाम.नच्नायते, तस्यानेन 

मन्तान्तरेण । कुतः ! नामान्नाननिमित्तेन मन्तान्तरविधानात् | 

नेमित्तिकं रहि मन्तान्तरं नित्यं मन्तं वाधितुमीष्ट। फलचमस- 

द्व सोमम् । नामन्नानेतु निमित्तमेव नास्ति कुतो नेमिसिकं 

मन्ताग्तरं कुलो वा तेन निव्यस्य बाधः। तदेतद् वधाचमभि- 

प्रेतम्. । एवमपरे । 

रत्र षच्छामः। नामान्नाने तिनोदकादिदानं कथं क्ष्यम् ! 

दति । तुल्ये तुल्वादनेनैव मन्राम्तरेण कर्तव्यम् - दति केचित् । 

तदसङ्गतम् । कस्मात् १ भ्रतिक्रम्य विधानात् । तिलोदकादिकं 

ख॒ष्षतिक्रम्य पिर्दानएवे तकमन्घाम्तरमाचाय्यण विधोयते । कः 

पनरत्राभिप्रायः १ पिष्डदानमेवानेन मन्तान्तरेण कव्यम -- 

दूति। पिर्डटानसंबन्ेनैव विधानाच्च । तस्मात् ,--पिण्डदान् 

प्रयोगविधिरेवायम.। तम्भात् ,--ग्रलौतं तिनलादकादिकमना- 

गतञ्चाक्ननादिकमनेन मन्तेण न देयमेव । श्रपरश्राह्। मन्छा- 

म्तराविधानादमन्तकमभेव तेषां दानम-- इति । तदप्य॒पेक्षषणौयम् । 

कुतः १ तेषामपि समन्कदानोपदेभात् । पिग्डदानवत् तत्रापि 

समन्त कलत्वस्यो च तत्वा च । 
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प्राह । एवं भवता हावपि पर्चो प्रतिचतिप्ती, कंतमस्तद्त 

पश्च: १ उच्यते ¶ भनेन मन्तान्तरेण तावब्र कर्तव्यमेव, नाप्य- 

मन्धकम् । किन्तु, ' प्राचीनं तिलोदकादि पराचौनच्चाश्जनादि 

यथासूजितेभेव प्नन्चेण देयम । ननु, “नाम शहोत्वा-- इति 

तत्र तत्र सुच्रणमस्ति, नाम्नप्रन्नायमाने कथं यथासुतितेन मन्तेण 

दानममीषां सम्वति १ उच्यते। नानान्नायमाने नामखाने 

एथिवोषदादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः कथं ज्ञायते? खृणु यथा- 

न्नायते। पिद्टपितामह्प्रप्रितामहानां नामान्नाने विहितेषु मन्ता 

रेषु ,--पथिवौषदिति, श्रन्तरिक्षसदिति, दिविषदिति च 
विशेष पदेशात् तेषामेव पिवराद्यभिघानस्थानपातित्वमवगच्छामः। 

तेन, पृथिवीषदसावेतस्ने तिलोदकं, भ्रन्तरिक्षसदसावेतसं तिलो- 

दकं, दिविषदसावेतस्े तिलोदकम--इति प्रयोगे विशेषः । 

ये चाश्र त्वामनु यांश्च लमनु तघैते खधा,.- षति तु स्व्मैतैव 

प्रयोल्यम.। पिण्डदाने तु खधाप्रदवन्मन्ताम्तरविधानात् पूव्यैसख 

मनस्य निहस्तिरेव स्याटित्यवोचाम । तथाच सरणम् । 

““एृधिवीषत् पिता वायम्तत्पिता चान्तरित्तसत, । 

पभिधानापरिन्नाने दिविषत्. प्रपितामहः” । 

दूति । तदिद् स्मरणमाचाय॑संवादितमधं वदतोव्यादरणौयम् । रघु- 
मन्देनसु च्छन्दोगोऽपि रएतदजानानः,--“नामान्यविदां स्तत पिता- 

महप्रपितामहति"- षति पिर्डपिटयन्नोयमाशखलायनकल्पसूत- 

-माकुलीक्त्य ,--““नामान्यविदांस्तत्पिकपितामदप्रपितामहाः'-- 

षति परिकल्पय सिखित्वा बहुविर्ं वणंयाद्यकार ॥०॥ १०॥०॥ 
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निधाष जपदयन्र पितयं मादयध्वं यथाभाग- 

मावृषायध्वमिति ॥ ११॥ 

विण्डान् निधाय, भव पितरः- इतिमन्तं जपति 1 अथ, निधाय- 
श्तयेतदवाच्यमिति चेत्) न। प्रतिनिधानं जपप्रतिषेधाच॑तात् । 

कथं नाम? व्वान् पिण्डान् निधाय जपति न प्रतिपिर्डनिघा- 

नम्--इ्नि। ननु, सर्व्य॑षां पिण्डानां. निधानं सूत्रयित्वा परतः 

सू्रणादेव प्रतिपिर्डनिघानं जपो न भविश्यति । एवन्तहिं पन्यघा, 

वणूयिष्यामः । निघायेव जपति न पुनरन्धदपि किद्धित् छला- 

इति| किमतः! 

“"प्रवनेजनवत् पिण्डम् दश्वा विष्वप्रमाणकान् । 

तत्प्राव्र्लमेनाथ चुनरप्यवमेजयेत्'' । 

दत्य पुनरवभेजनमत न कन्तव्यम् । एतदतः ॥ ०॥ ११॥०॥ 

अपपर्यादच्य पुरोच्छासादभिपर्यावत्तं मानो जपे- 
दमौमदन्त पितरो यथाभागमावुषायिष्रतेति॥ 

॥ १२॥ 

अप, इत्यपरादचिष्यार्थम् । अरप्रादिष्छेन पय्याह॑च्च परिक्रम्य, 

वामावन्तंनेत्यधः । वामं पय्यीहद्यः- इति नारायणोपाध्वायः 

पठति । तदा व्यक्ष एवाथ; दश्च पय्य।वत्तनं केचिदुदगन्तः 

मन्धन्ते। मौतमादयसु दक्िणापर्यन्तमिश्छन्ति । तधा चोक्षम् । 

““वाममावन्तनं केचिदुदगन्तं पच च्चते । 

सव्य गोतमभथाण्डिल्यौ भाण्डिष्यायन् एवच । 
२६ 
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ति) सेन उदद्म्ी दचिणामुखो वा भूत्वा । द्दानौँ प्राणान् 

संयम्य, पुरा" पृष्व, “उच्छासात्' प्राणविमोकात् , भमौमदन्त,-- 

बति मन्व' जपेत् । किं ङुव्यैन् १ भभिपययावततमानः । येनैव पथा- 

गतः, तेमैव पथा. पाव समानः । भ्रामत्च च प्राणान् विमोचयेत् 

नघा चोक्षम् । 

“साह्य प्राणानायम्य पितृन् ध्यायन् यथाहतः । 

खपंस्तेनेव चाद्य संतः प्राणान् विमोचयेत्" । 

दति ॥०॥१२॥०॥ 

सब्येनैव पाणिना दभपिश्चुलौ रुडोत्वाऽवसलवि ` 

पर्व्वां कष्वीं पिण्डं निदध्यात् पितुर्नाम गृहो- 
त्वाऽसावेतत्त अञ्चनं येचा त्वामनु वाख 

लमनु तषे तै खधेति ॥ १२॥ 

दमपिश्न लौ, पूष्यैभन्ननेनाञ्नितानां तिसुणाभेकाम्। भाक्नं--भ्र 

सम्यक् अष्नम् । व्याख्यातमन्यत् ॥ ०५ १२॥०॥ 

अप उपस्पुश्ये वमेवेतरयोः ॥ १४॥ 

क्षतभा्यभेतत् । भव्रापरयोदंभपिन्चस्योवि नियोगः ॥ ° ॥ १४।०॥ 

तथा तैलम् ॥ १५ ॥ 

तथा तेनैव प्रकारेण, तेलं,-पूव्यैमासादितं, पिण्डेषु निदध्यात्) 
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एतदुक्ञं भव्रति। पितुनौम खहोत्वा भसाषैतत्तं तेलं ये चात लेति 

पिद्रपिण्े द्वा प्रप ठपस्परश्मैवमेवेतरयोदं दयात् ॥ ° ॥ १५॥।०॥ 

वधा सुरभि ॥ १६५ 

पूखस्त्रव्याख्यानेनेषेदमपि व्याख्यातम् । सोऽयमनघ्ननतेलसुष्भोा 

पूव्यैभासादितानां विनियोगः ॥ ° ॥.१६॥ ० ॥ 

अध निङ्कते ॥ १७ ॥ 

अध,--द्त्याननलय।यम् । अन्यथा खस्नुषङ्गेन विधानात् शन्नन- 

तैलसुरभोणां प्रत्येकम् ,--भ्रानन्तव्यातिरेकात. सुरभिमातस्यैव 

घा निद्कवमाशङ्लोत कञ्चि्मन्दमतिरिति तन्निरासाथंमयेत्याद । 

अरन्ननतेलसुरभौणि निधाय अथ भ्रनन्रं निज्गुते ,-प्रक्ञतान्, 

पिण्डान् भ्राच्छ।दा नमस्करोति ॥ ° ॥ १७॥ ° ॥ 

कथं निषट.तै १ उदयते, - 

पुव्बद्यां कष्वीं दच्चिणोत्तानौ पापौ क्रत्वा नमो- 
व: पितरो जौषाय नमोवः पितरः शुषायेति॥ 

॥ १८ ॥ 

जपति,- इति वच्यमाणं सिंहावलोकितन्यायेन संबध्यते । दच्िषः 

चा गिक्त्तानो ययोः पाण्योस्तौ दक्षिणोत्तानो । उक्तानत्रचनात् 

सव्यस्य पागेन्यैञ्ञना प्रतीयते । एवमुतरत्रापि व्याख्येयम् । 
¶रज्वन्धत् ॥ ° ॥ १८॥ °॥ 
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मध्यमाया सव्योत्तानौ नसो वः पितरो घोराय 
नमो ब; पितरों रस्मधेति ॥ १६ ॥ 

सपति । मध्यमायां कष्छीम्। सव्योत्तानी पाणी क्षल्ला ॥ ° ॥ 
॥ १९ ॥ ° ॥ 

उत्तमायां दचिणोत्तानौ नमो दः पितरः खधावै 
नमा वः पितरो मन्यव इति ॥ २० ॥ 

श्टमपि पूष्ववद्व्याख्येयम् ॥ ०२०॥ ° # 

अथाञ्नलिक्ततो जपति नमो वः पितरः पितरो- 

नमोव इति।र२१॥ 

भयगब्दः पूव्यैःक्ञतार्धः। पून्वभक्लतं कृत्य भरभिसन्धाय, भन्ड- 

लिक्ललः सन्, नमोव इति मन्तं जपति । भ्रञ्जलिक्ततः,- षति व्य- 

व्यासेन प्रयुद्ध । क्ताञ्जलिरि यथं: । ““श्रन्नलिधाघ संहतः कर्चव्यो- 

न व्याकोषः। कुलः ! निक्कवे संहतस्योप्योगिलात् व्याकोषश्य 

चन्द्रदथंनाद्युपयुक्रलात्'?--द्ति भहनारायणोपाष्यायाः ॥०॥२१॥ 

गहानवेचते गृहान् नः पितरो दत्तेति ॥ ९९॥ 
““ग्डहा: पकौ इति वचमात् हान् प्गीम् । एवकेक्ते । ग्टह- 
प्राथनकैव पत्नौप्रा्थनाया भ्रपि चरिताधत्वात् खहशब्द्प्य पत्रा 

मरुूढृलाच्च निवेग्नमेवाथेः । एवमपरे । तदत भगवन्तो भूमि- 
हेवा; प्रमाणम् । बडइव्रचतान्पृलिङ्कग्डइपदो पादनास्, पूर्वैव व्या- 
ख्या ज्यायसो प्रतिभाति॥ ०॥२२॥ ० ॥ 
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पिण्डानवेचते सदो वः पितरो देष्रेति॥ ९३॥ 

ऋच्वथं सुत्रम् ॥ ०।॥२२॥ ०॥ 

सव्ये नेव पागिना सूच्रतन्तुः गष्ीतवा$वसलवि 
© 9 6 + ~, 

पव्या कष्वां पिण्डं निदध्यात् पितुर्नाम ण्ह 
त्वाऽसबेतन्ते वासो ये चात्र वामनु याश्च 

त्वमनु तस्मे ते खपेति.॥ ३४ ॥ ` 

सूत्रतन्तुम् ,-प्रकरणसामर्ध्यात् स्तोतदशम्। व्याश्यातमन्यत् 

॥०॥२४॥ ०॥ 
> (०२ 

अप्र उपस्पुग्यवमेदेतरयोः ॥ २५ ॥ 

क्तभाष्यमेतत् ॥ ० ॥२५॥ ° ॥ 

सयेनेव प्राचिनोदप्राचं गृहौत्वाऽवसलवि पि- 
गडान् प्रिषिश्खेदूं बहन्तोरिति ॥ २६ ॥ 

ऋजुरत्तरार्थः। श्रत पूत्येउत् एवमेषेतरयोः'-दइगयकरणात् 
पिण्डा न्--ष्ति बुवचनाश्च सक्तदरेव मन्वसुचार्ययं वोन् पिण्डान् 

परिषिदधेत्- इति बोदव्यम् । द्दश्च परिषेचनम्- 

“गन्वादौन् निचिपेत्तष्णौं तत भाचामयेत् दिजान् । 

इत्ादि,- 

“प्राथनास प्रतिप्ोकञे सर्नवाखेव दिजोसमेः । 

पविव्रान्तडिंताम् पिण्डान् सिष्ठेदुलानपाव्क्ञत्' । 
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गूतयन्तकरयैप्रदौपोल्त-कमैक्रमेण करणौयम् । एवमेक्षे। यावदुक् 
त्वादत्र कर्चप्ररौपोक्ञः कमैक्रमो न कर्तव्यः । एवमपरे । एत- 
सन्नेव क्रभे,-- 

“युग्मानेव ख स्तिवायानङ्ग ग्रहणं सदा । 

क्षता धुग्येस्य विप्रस्य प्रणम्यामुव्रजेनतः'' । 

इति करप्ररीपादक्म्-“विश्वेदेवाः प्रौयम्तामिति दष वाच- 

यित्वा पिण्डपात्राणि चालयित्वा यथाशक्ति दक्िणां ददात्" -- 

इति शरादकस्पाद्यतञ्च कम्य कुयात् ॥०॥२६॥ °॥ 

मध्यमं पिण्ड" पल्म पवकामा प्राश्रौयादाधत्त 
पितरो गभंमिति ॥ २७॥ 

ऋलुरत्तराधेः सातु भोजनकाले प्राश्रौयात् न पुनरेतस्ित्रेव- 

क्रमे,- षति द्रष्टव्यम् । मन्तश्च पतिः पठति। कस्मात् ? ययेह 

पुरुषः स्यात्-- इति मन््रलिङ्गत॥०॥२७॥०॥ 

योवातेषां ्राह्मणानामुच्छि्टमाक दयात् ॥ २८॥ 

उच्छिषटशब्दोऽतर भुक्रावशिशटपाकवचनोनतु भोजनपात्रावशिष्ट- 

वचनः । यः तेषां ब्राह्मणानां उच्छिष्टभाक्--उच्छिष्टः भजते,- 

प्युच्छिष्टभाक् -उच्छिषटमजनाहः, खात्, स प्ा्रीयात्- 
इत्यनुषज्यते । किं प्राश्रोयान् ? तैषासुख्ष्टम्। कुतः १ उपख्ित- 

त्वात् । वाशब्दः समुश्चये । भयमपि खभोजनकाल व प्राग्रीयात् । 

क: पुनस्तषामुच्छष्टभाक् ! यजमानादिः,-- याह । कस्मान् १ 
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“शिषमिरेभ्योदस्वा खयञ्च भुश्गोत- षति वचनान् । तथा 

सत्यन्सरम् । 

“प्रदचतिणमनुव्रन्यं भुन्नौत विढसेवितम् । 

्ति। तथा देबलः। ५ - 

““निहत्ते पिद्धभेषे तु दपं प्रच्छाद्य पाणिना। 

भ्राचम्य पाणो प्र्ताखय न्नातीन् शेषेण भोजयेत् । 

ततो च्नातिषु भुक्तेषु स्वान् सत्यानपि "भोजयेत. । 

पश्चात् खयच्च पन्नो च ादगेषमुदाहरेत्"* । 

दति । तेन्तिरीयशाखाया मापस्तम्बसूतम् । “सव्वतः समवदाय य्ा- 

सावराईैमस्नीयाद् यथोक्तम्? दति भत्र भूरिद्रव्य-क्ञत्खवाचि- 

सव्यशब्दात्नियमोऽयमटृ्टाधंः,--दत्या चक्षते । श्रोकमपि उदाहरन्ति। 

` “खाद क्त्वातु यः ओेषं नान्रमश्राति मन्दधीः । 

लोभा श्मोषाद्यादाऽपि तस्य तव्रिष्फलं भवेत्" । 

षरूति । “पिव्रयमाघ्रेयं तन्नैव प्राशितं नेवाप्राशित् भवति"इति, 

““उपवासो यदा नित्यः श्रां मेमिसिकं भवेत् । 

उपवासं तदा कुयादात्राय पिढसेवितम्'' । 

दति च श्ुति्मृतौ नियममवगमयतः। भावार्ययोऽपि “प्राश्नीयात्” 

--¶्ति प्रशब्टेनेतटेव द्यति सेयसुच्िष्टख्य प्रतिपां्तः । भतो- 

यतोख्छ्वषटः न शिष्यते, तत्र मष नियमः। प्रतिपत्तेः प्रतिपाद्या 

प्रयोजकत्वात् । यत् पुनयंमवचनम्- 

भ्यः भोज्यं तथा पेयं यत् किचित् पश्यते गे । 

न भोक्तव्य पिलृषान्तदनिवेदय कथश्चनः' | 
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धति। यश्च शवचनम्- 

“यत्किञ्चित् प्यते गहे भध भोज्यमधापि वा । 

अनिवेदय न मुन्नी पिण्डप्रूसे कथश्चन” । 

दति । तत् आाहधरेपाकादन्यदपि यलिच्िद् भच्चणाथं ग्ट पञ्चते, 

तर्दपि पितुणां निवेखेव भोक्रव्यम्--दत्यु पदिशति । न पुनः खाच्- 

भेषातिरिकस्य भोजनं निषिघति । कथं न्नायते ! परनयोरेव याद- 

शेषव्यतिरिक्षस्यापि पितृणा निके भोजनोपरेशात. | यक्िद्ित् 

--ष्ति, ग्टरे- दति च करणाश्चैवमवगच्छामः। अतणएव पिण्डमुले 

-- पिण्डा म्सिक्षे निषैदनमुपदिश्यते, म तु तैमैव पिण्डदानं ब्राह्मण 

भोजनं षा । 

प्राह । कुतः पुनरियमवधारणा ;-पिर्डमूले निवेदमं म् 

ब्राह्मणभोजमार्धम्-श्ति। ननु, येषां पिर्डदानात -परतो- 

ब्राह्मणभोजनं, तैषां त्राह्मणमोजनाधेमपि पिष््मूले निवेदनं सन्ध 

वति । उश्यते । सत्यं सम्भवति । नतु वेषामयसुपदेशः। केषां 

तदि १ येषां ब्राह्मणभोजनात् परतः पिण्डदानं, तेषाम्-श्ति 

ब्रूमः । कस्मात् कारणात् ! 

“खच्छिटसत्रिधो काय्यं पिष्डनिव्यैपणं बुः" । 

ति तेनेव ब्राद्मणभोजनात् परतः पिष्डदानोपदेशात् । शङ्षच- 

गख्य तु पूर्वां श्टसं हितायामेवं पश्यामः,- 

""पङ्किविदटामनो गेहे भ्य वाऽभश्भेव वा" । 

दति । तदा व्यक्त एवायभर्धो-- यः खखछस्राभिन्बर्फितः । कुतः ! 

अभद्ममपि सुश्जतः पिण्डसूले भिवेदनोपदेशात् । “श्रहनवचन्' न 
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्ाडेतरभोजनव्यावत्ंकं, किन्त॒ यलिद्धित शति श्रादाथंतल्ेन 
विशेषणीयम् । भन्यधा साहप्रतिषिदद्रव्याणां भह्यतं न स्यात् । 

तेन ग्रादार्धपक्त यत्, तददन्ञा न मोक्षव्यम्- षति तस्याधः" 

इति वचनतात्पथमपयालोचयतो रघुनन्दनस्म फल्पनान्तु 

नाभिनन्दामहे । प्रमाणाभावात् । युकेथाकिञ्ित्करत्यात् । भिन्नो 

खस्वेतो पदार्थौ - यत् पिर्डमरले नित्रेदनं, यच्च ग्राहावगि्टम् , 

दूति, श्रलमसदावेशेन। ्रक्ञतमकुततरामः | 

कित् पुनरन्यथेमं ग्रन्यं वणयाच्चकार,-- “यो वा तेषां ब्राह्म- 

णानाम्" -शत्यादिम्। श्यः तेषां ब्राह्मगानामुक्छि्टं भजते, 

तख्योच्छिष्टभाजो यजमा नज्ये्स्य पुतपौतादैः पत्नौ मध्यग पिण्डं 

प्राग्रौयात्ः- प्ति । तमत, ज्रातिप्रभतोनामपि तदुच्छिटिभाक्- 

त्वात् तेषामपि पत्यः प्रा्रन्तु । न चेवमिष्यते। तस्मान्न किञ्खि- 

देतत् ॥ ० ॥२८॥ ०॥ 

अर्भृब्रो टृतो इविप्ो जातवेदा दल्यल्मुकमहि- 

रभ्य॒च्य ॥ ९९ ॥ 

उरपरुकं दत्तिणां कूषां स्थितम् । च्ि्टमन्यत् ॥ ०॥२८॥०॥ 

दन्हं पाताणि प्रत्ताख्य प्रयतिहारयेत् ॥३०॥ 

पात्राणि चरस्यास्थादीनि प्रार्य निश्च, प्रत्यतिहारयेत्- केन- 

चित शरिष्यादिना श्रानयेत् । भ्रसश्भमे खयमपि श्रेत् । प्रतिशब्द 
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करणात् येम यत्ौतमासौत् * तनैव, तत् हारयेत् । भतिशब्टो- 
ऽसम््रतिेपायः.। तेन कालविलम्बमकत्यैन् हारयेत्--दत्य्ः । 
““अमिहारथेत्"- इति केचित पठन्ति। प्रात्राशि कथं प्रत्ति- 
हारयेत् ! (दन्दः यथा भवति, तथा प्रत्यतिष्टारयेत्। इन्डशः 

प्रलाश्य,- इति वा वशनीयम् ॥०॥ ३० ॥ ० ॥ 

भप पिण्डयन् सादयेत् ॥ ३१॥ 

दके पिण्डान् नि्तिपेत. । पिर्डन्- शति बद्ुवचन' व्यक्तवपितं, 

दयोरेवावशिष्टल्ात् । पक्ञयाः प्राशनस्यानियतलास्षदभावपक्ताभि- 

प्रायं वा व्शनीयम् । श्रपरे पुमरेतदविद्ांसो भाषन्ते,--“पिण्ान् 

षति बद्वचनं षटपिषण्डश्रादविषयम्ः?- शति ॥ ०॥ ३१॥०॥ 

प्रणीते बाऽम्नी ॥ ३२॥ 
पिण्डान् सादयेत्"- शत्यनुवत्त मे ॥ ° ॥ ३२ ॥ ° ॥ 

बाह्रं वा भोजयेत् ॥ २३॥ 

पिष्छान्-श्त्येव॥ ० ॥२२॥ °॥ 

गवै वा दद्यात् ॥ ३४॥ 

पिषश्डामेव। इदमिदानीं विचायते । किमत्र मातादिग्रां माता- 

महादिशाद्ञ्चास्ति, उत यावदुक्षत्वान्न १-इति। न,-ष्ति 

ब्रूमः | कतः ? यावदुक्षलवाद्ेव । यो षिच्छाइ' खखछस्माकमवसान- 

दिनष्यतिर्केण एथक् नास्ति । तधाघ कप्रदीपः। 
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नि योषिद्धयः एथग् दंद्याद्वसानदिनाहते । 

खभस पि्हमात्ाभ्यसतुधिरासां यतः .खता" । 
दूति । वचनवलाशतु कचित् क्रियते । तदप्याई, स ए । 

“मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्येपेत् पुतिक्ासुतः । 

ितीयन्तु पितुसखख्यासत तौयद्च पितुः पितुः । 

द्ति। 

“मातुः सपिण््ोकरणं पित्णमद्ना सशोदितम्"” । 

इति च। न च परथाखरमप्यादरं शक्यते । खातो परोधप्रसन्रात्। 

तस्मात् , मात्रदिश्रहं तावदत्र न कत्तंव्यमेव | मातामहादि- 

खाडमप्यत्र न करणीयम् । तथाच कर्मप्रदोप भ्राहइ। 

“कषूंममन्ितं वयक्ञा तथाऽऽ राहषोड्म् । 
प्रत्याब्द्िकि्च, शेषेषु पिण्डाः स्यः षडिति खिति; । 

द्ति। तस्मत् परित्रादिवरय्ाणामेवात अहम् -एति सिशम् ॥°॥ 

॥ २४ ॥ ° ॥ । 

प्रथेदानीमनेनैव श्रादविधिना आरादान्तराण्यपि व्याख्यातानि,- 

दति मनसि क्षत्वा, हदयादिषु तावत् कञ्चिद्िगषमुपदिदिशुगाह,-- 

ह्िपृत्तषु युग्माना शयेत् ॥ २५ ॥ 

“हडः पुरषसंस्कारः”,--इति भटमाथम् । पृत्म्- 

“वापीकूपतडागादि देवतायतनानि घ । 

्रबरप्रदानमारामाः पूत्तमित्यभिधौयते"" । 

दत्यादाक्ललशचण्म् । तेषु, पितरमपि युग्मान् ब्राह्मणान् मोजयेत् । 

ग्रस्मादपि लिङ्गात् श्रन्र्टक्छे ब्राद्मणभोजनमवगम्यते ॥०॥ १५ ॥०॥ 
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प्रदकषिंणमुपचारः ॥ ३६ ॥ 

प्रदन्तिणं यधा भवति, तथा दरभासमादिक उपचारः, क्चंन्यः-- 

दति सूत्रशेषः " ““ठदहिपूर्ते१--इत्यनुवत्तते ॥ ° ॥ २६ ॥ ° ॥ 

ॐ (र © 

यवे स्तिलाघः ॥ २७ ॥ 

तिलैर्यीऽ्धः प्रयोजनं क्रियते, स यैः कर्तव्यः। हदिपूर्तष्,-- 

पत्येव, सोऽयं संक्चेपतः ओ्रादविधिः। विस्तरतस्तु, कभचप्रदौपे 

वाशिष्ठं च कल्ये द्रष्टव्यः । ् राइगन्ताख्च परिसं॑ख्यानादु पलब्व्याः । 

श्रतएव कञप्रदीपे काल्यायनेनोक्तम् । 

एष श्राइविधिः क्तख उक्तः संत्चेपतो मया। 

ये विदन्ति न सु्यन्ति याइकग्धमसु ते कचित् 

ददं शास्वञ्च गणह्यञ्च परिसंख्यानमेवच। 

वशिष्टोत्तञ्च यो वेदस गाह वेद नेतरः" । 

षति, इदमिदानीं सन्दिष्यते। किं ब्राह्मणभोजनमत प्रधानम्, 

अ्रदोसित् पिण्डदानम् , उताहो उभयम् ?-दइति। श्राह । शेषेण 

पिर्डदानविधानात् पिण्डदानं प्रतिपत्तिरेव; कस्मादियं विचारणा ! 

उच्यते। सत्यमत्र शेषः प्रतिपाद्यते, तथापि नासौ प्रतिपत्तिः! 

बलिदहरणे शेषस्य प्रतिपादनेऽपि म तत् प्रतिप्िः+- दति यधा । 

कि कारणम् ? श्रवकरणि तस्य प्रतिपादनात् । कधं श्रायते !? 

फनार्धवादोपपत्ते ; । तच तत्र तत्र उदाहरिष्ामः। विनाऽपि 
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शेषं पिर्डदानदर्भनाच्च | क ! पि्डपिटयक्नादौ । ्राद्मणभोजनस्य 

खल्वभावे कमस्य शेषः प्रतिपादयिष्यते ब्राह्मगभोजमस्य पुरस्तादपि 

केषाञ्चित् पिण्डदानविधानाद्वैवमवगच्छामः 1 तस्मात् ,--भरध- 

कम्मेवासौ, न प्रतिपत्तिः। तत्रैव च शैषः श्रतिफाद्यते। भधवा। 

प्रतिपच्यधकग् पिण्डदानं स्यात् , न प्रतिपञ्षिरेव । तस्रात् ,- 

भवति विचारणैषा) 

तत्र, उभयं प्रधानम् -दति भहनाराथणप्र श्तयो मन्यन्ते । 

श्लकानपि उदादरन्ति। 

“प्राधान्यं पिरुडदानस्य के चदादुमं नौषिणः। 

ग्रारौ पिण्डमात्रस्य दीयमानस्य दर्शनात् । 

श्युती द पिण्डदानस्य केवलस्य विधानतः । 

भौपमष्य ददतः पिण्डान् हस्तो्यानस्मतेरपि । 

भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये मदषंयः । 

तराहमणानां परीत्तागरां महायल्नप्रदशनात् । 

मह। फल विभरत्रैव पं क्रिपावनभोजनात् । 

ग्रपांक्त भाजनादहातर्महान्थंप्रदशंनात् ॥ 

आ्आमय्राइविघानस्य विना पिण्ड" क्रियाविधैः। 

तदालभ्य!प्यनध्याय्रविघानश्रवणादपि। 

मतद्ेधमुपादाय मम त्वेतत् हृदि स्थितम् । 

प्राघान्यमुभवार्यस्नात् तस्मादेष समुच्चयः" । 

दूति। तद्म क्नोकाः कम्प्रदोपस्य ठतोयप्रपाठकस्यान्तिभे 

खणड कान्ते। कवित् दितीयचतुर्धो विधाय । तस्नादस्माकं 

समुश्चयपच्च आदरणीयः अत्र च, निमित्ततो ब्राह्मणभोजनस्य 
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पिष्डदानख्य चानुष्टानेऽपि उभयोः प्राधान्धं मानुपपत्रम् । 

भसोमयाजिपक्ते, दधिप्योयागवत्। फलश्रुतिश्चोभयताभ्यस्ति । 

्राद्मणमोजनं प्रधानं पिष्डदानमद्म्- ति शूलपारिप्रभतयः । 

अत्रोलर्गः प्रधानम् -ज इति वाचस्यतिमिम्रादयः । सरन्ति च । 

“खाद क्षलवा प्रयतेन लर क्रोधविवल्जितः । 

उष्णमनत्र' दिजातिभ्यः अरहयाः प्रतिपादयेत्" । 

इति । भत खस्वन्नो कं चाद्ेपदंपरयुक्म् । तथा खात्यम्तरम् । 

(“संस्कतं व्यञ्ननाच्य व्र पयोदधिष्टसान्वितम् । 

खदया रीयते यस्मात् , तेन खां निगद्यते" । 

दति । भ्रपिच । {नित्यादौ तावत् पिर्ड गिषेधोऽवगम्यते। स 

च प्राप्तस्यैव भवति । प्रामिश्चातिदेशादेव। स खखङ्गानामेव न 

प्रधानस्य कश्मात् १ उपकारकलेनेवातिदेशस्य सप्तमाध्याये 

सिान्तितत्वात् । तसात् पिर्डदानमज्गमेव । भङ्गेषु फलगुति- 

रर्थवाद् एव ! क्िवलपिरडदानविधितु भरङ्गभूतपिष्डदानात् कन्मा- 

न्तरभेव । प्रकरणाधिक्ररगन्ायात् -इति श्राष्टविवेकः। 

द्द्न्तिह वाव्यम् । “मासममिनिहोचं जुहति”--इति कुण्डपा- 

यिनामयने यथा भग्निहो तरवत् लुष्ठति,-- षति वचनव्यक्षया नेय- 

मिकस्यानिषोतसख ध्मा भ्रतिदिश्यन्ते ; प्रधानश्च होमो-योऽग्नये 

च प्रजापतये च,- षति, यथा वा “उदहिदा यज्ञेत--दृत्येवमादौ 

अग्यक्तयजती, सोमिकधम्या इव प्रधाना भ्रपि यजतयः प्रदिश्यन्ते, 

तयोः रूपान्तराभावात् । तददश्रापि स्यात् । भ्रान्थ॑क्ात् हि प्रधा- 

नस्यानतिदेश उक्ल; । न चैवमान्थव्यं शक्यते वकम् । 
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भथ मन्धसे-- नासी प्रधानस्यातिदेशः। कथय तहि! भङ्ग 

स्येव । प्रधानं खल्वत्र जुहोतिना यजतिना, च" विहितं, द्रष्य- 
देवते पुनरङ्ग एषातिदिश्येमे,  पङ्गानसरवत्-दति। एवन्तर्हि 
प्रक्षेतेऽपि खराइचोदनया प्रधानं विहितम् - ईति न॑ प्रधानस्याति- 

देशः, भ्रपितु भ्रङ्गमैव--इतिकत्तंव्यताकलापः प्रदिश्यताम्। 

कथन्ति पिण्डदानस्य निषेधः क्रियते! इतिकन्तष्यतानिषै- 

धाभिप्रायतया,--दइति ण्डाण्। नावं पिण्डदानस्य निषेधः, 

अपितु तदितिकत्तव्यताया एव.। तस्याश्च निषेधात् पिर्ोऽपिन 

दौयते। उत्तरषेदेनिषेधत् वैश्वदेवे सुनासीरौये चयथा न 

भ्रमि; प्रणोयरै, त्त् । 

भ्रपिच। कस्मात् कारणादुभयोः प्राधान्यपरक्षे पिरुडदानस्य 

निषेधो न घटते, - दति तावदसौ प्र्व्यः। स यदि 

ब्रूयात् ;-प्रामेरभावात् -दति। तं प्रति ब्रूयान् ; ~ विष्य- 

न्तेन प्रातिरभवेऽपि विध्यादिः प्रा्षिगस्येव । कुतः ! 

खडइपदस्येवेवमध्यात् । तत, विष्यादितः प्राप्तः पिण्डः प्रति- 

षिध्यमानस्तदितरकरणमेव प्रयोजयति । सोऽयं प्युदासो- 
न निषेधः। यधा, सर्ववं दद्यात् ,-ष्त्यत, भूम्यादिप्रतिषेधात् 

तदितरत् सव्यखमर्धः, तथैवात्रापि पिष्डेतरत् खादमर्थः,- दति 

न कििदनुचितम्। 

एतेन “खां सपिर्डकं कलाः'--इन्यादिवचनान्यपि व्याश्या- 

तानि । गोहषन्यायात. खल्वे वसुखते प्रधं साधम् । तदेवमादिवचन- 

वैचित्रार्षी णामबुद्धा न बुहिमहिम्रंमितब्यम्् । यत. पुनरङ्रभूत 

पिष्डदानादितर्टेव कश्मन्तरं प्रधानं पिष्डदानम्-इ्ति वतम् 
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तवर एच्छामः । तस्य ्राहलनिष्यते न वा !- इति ¦ यदि तावत् 

प्रथमः प्रत्तः, तदा विफलः प्रयासः । पिर्डदानस्यापि खादत्वा- 

भ्य पगमात् । कर्न्तरवचनानुपपत्तिञ्च स्यात् । सति त्राह्मण- 
भोजने पिष्डदंनमर्म् , असति प्रधानम् ,-इति त्रवीमि,- 

षति चेत्। नैतत् प्रमाणोपेतं त्रवीषि। कस्मात् १ रूपभेदा 

भावात् । यदेव खल्षस्य रूपमङ्गस्य तदेव प्रधानस्यापि, शति 

सति ब्राह्मणभोजने श्रद्गं, विपरोतमन्यथा-इत्यतर विशेषरतु- 

नस्ति । फलग्ुतेरभयत्राप्यविषेकौ कगरषस्य दुष्करत्वात् । 

रपि च । एतावताऽपि खादशब्द्ाभिषेयत्रमस्याभ्युपगच्छ- 

त्येव भवान् ,-ष्ति असतौव ब्राह्मणभोजने, सत्यपि तस्मिन् 

प्राघान्यभेवास्य भ्रभ्युपगम्यताम् , क्षतम्रदैजरतोयेन । कुतचिदेकस्य 

क बचिच्चान्यस्य प्राधान्ये पुनरभ्य पगम्यमाने भनेकाश्रलमस्य कन्य- 

नोयं स्यात् । तच्चान्याय्यम् | 

खउ्षर इति चेत्राचायविरोधात्। इतिचेत् प्श्यसि,- 

उस्रः पक्षः तहि समाखविष्यते,--इति । एतदपि न पारयसि । 
कस्मात् ! भ्राचायविरोधात् | “तत् श्राम्" द्रति सूत्रयत्ना- 

चाय्यः पिर्डपिदयन्नस्यापि ग्र इत्मुपदिशति । विरुध्यते खरे 

तद्वताम् । पिष्डप्रधानो हिसः। तस्मात्, पि्डमन्तरे णेव 
ब्राह्मणमोजनमन्तरेणापि ग्रा्दर्भनात् नैतदेकगरस्मिन्रेव पक्षे 
चोदयितव्यं भवति ; हयोः समानत्वात् - दति सम्तो्टव्यम् । 
समुच्चयपक्षः रखस्ेवमुपोलितो भवति । यस्तु, ब्रा्रणभोजन- 
मातं प्रधानमाह , सू कथं पिष्डदानमात्रस्य श्ाचत्वं समधयित्ं 
गच्यति,- दति न विद्यः 
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यदपि शहवघनसुपन्यग्तं - “श्रि छता प्रयतरेन- इत्यादि, 

: सोऽयं केवलान्नोस्गं अखादइपदप्रयोगः.--इ्ति विंतु तदप्य 

सङ्गतम् । कस्मात् ? 

“भोजयेदथवाःप्येकं ब्राह्मणं प्ङ्भिधावनभ्'' । 

दति । | 

'"उच्छिषटसत्रिपौ कायं पिण्डनिब्धैपणं बुधेः'' । 

दति च ब्राह्मणभोजन पिष्डनिन्ैपशचामिधाय, पथात् तद्चनार- 

ष्रात्। तदमेनायमपि समुच्यपत्तमुपोदनलयति,-षव्यवगच्छामः । 

तस्मात् पौञ्पापयपगम्गभावादन्नोस्गं श्राहपदं प्रयुक्षमिति 

भ्रास्तिरुदभूव । तथा चोक्घम्। 

“पौर््वाप्यापरारष्टः शब्दोऽन्धां कुरुते मतिम्” । 

दूति । यच्च पुलसत्यवचनमुपदरि तम्-- सं स्रतं व्यच्लनाश्यात्रम्'- 

इत्यादि । तस्यापि,- गहय यश्मःदत्राब्रं दौयते- तस्मादिदं क 

यादमिव्य्यते,-- ति वचनव्यक्ा श्रब्रदानादतिरिक्ञमपि किचि 

दवगम्यत एव । तदिदम् ,--“खंज्नायाम्''- दूति वा, “तेन 

कतम् शति वा, “तस्येदम्--दइति वा भवति । जयादिवयनु 

“चु डादिभ्य उपसञ्यानम्?--इत्यभिघाय, चुडा प्रयाजनमस्य-- 

चौडम्, अहा प्रयोजनमस्य--ग्राचम्--द््यदाजहार । रघुः 

नन्दन्तु पुनलसयवचनमरालोचनमजरेण पश्यन् ,--यहया जत्रा 

देर्यद्ानं तत् ग्रादइमिति वै दिकप्रयोगाधीनयौगिकम.--¶्ति 

वर्पयाच्चकार \ तदसङ्गतम.। कुतः १ तदभिप्रेतस्य यौगाचस्या- 

्रब्दत्वात् । न खलु श्या अत्ररैरदानम --द्त्ययमर्धः यादग्ब्दा- 

३१, 
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द्गम्यते। न खलु दानां तदितसुपदिवन्याचार्थ्याः । वसतस् 

पल स्यवचनं खुस्षेतत् , दीयते इति कश्चणि तिङः प्रयोगात् 

दीयमानस्याब्रस्य श्रादइत्वमाह, न तत्रदानस्येति कस्य केनाभि- 

संबन्धः । दशितश्चास्साभिः पिच्डपिद्टयन्नष्यापि अओआादलमाचाय- 
स्वानुमतम् | तदपि न प्रसन्तव्यम् । यच्च ,- 

“रेवं भोजयेत् आहं पिण्डमेकच्च निवपेत्" । 

दति वचनम. । तत्र संखवरे अचष्ट प्रयुक्षः। यदपि,- 

श्रामश्राहं यदा इयाद् विषिन्नः अआाचदः भुतः । 

तेनाम्नौ करणं कुयात् पिर्डास्तेमेव मिन्धैपेत्” । 

ति वाक्यम् । तवापि, तेनाग्नौकरणम इति रेतुलेनोपादा- 
मम् , यतस्तेनाग्नौकरशम., भतस्तेनैव पिर्डदानम- इति 
तस्या्थः। भग्नौकरणयषष् पिण्डदानम्- शत्ययमन्र तुः | 
तदिदं वाक्चम ,- 

श्ामयाहं यदा कयात. पिण्डदानं कथं तदा । 

ग्टहादादत्य पक्घान्रं पिच्छ दद्यात. तिले: सह? । 

दतयेतत्पक्चान गुक्ञानाथेम । प्रचमोदिषटस्यैव वा शरादस्य "पिण्डा 

स्तेनेव निवंपेत्ः-शष्ति पथायान्तरेण परिकीर्तनम् । पिण्ड- 

निवपशष्यैव श्राइपदार्धतादित्यमभिप्रायः। तथा मरुः । 

"सह पिर्डक्रियायान्तु क्लतायामख धश्मतः । 

श्रनये वाता काय्यं पिण्डनिन्वपणं सुतैः" । 

द्ति। न च, पिण्डनिर्वपणं पितरे दानम्--श्ति रघुवन्दनव्याख्यानं 

युक्स --इति वाच्यम. यषाग्ुतायेपरि्यागे मानाभावात् । 
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अ्य,--दति करवाश् पिखदागद्धैवौवगतेः। पिभुरेष्यकदानमाब्र- 

स्येव तटितिक व्यता पते । “न निव्वपति.यः पिर्म ?--दति, 

“पिष्डदोऽ शरः" --षति, “पिण्डः दव्याहन हरेत्"--इति, 

"बिष पिण्डः प्रवत्तं ते'--इति, “पिष्डोदकक्िवाह्सोः--इति, 

'"नरकश्याच ठप्यम्ति पिष्डेदसःः'- इति चंवमादिष्ु यतः 

पिष्डटानस्छ प्राघाश्धावगमाच्च। 

“एवं निष्ंपणं क्षल पिष्डातासतदनन्रम्” । 

इति परतस्तेनव पिण्डनिष्यपणसूछोपसंह। राच्चैवमवगल्डामः । उप 

संहारः खरवयं अरादप्रकरणगेषे दृश्यते । तस्मात् ,--पिष्डप्रदा- 

नस्तेवायमुपसंहारो न यद्क्मगः ,--द्व्ययपि न शक्षतं 

वक्षम । भपिचि। पिण्डदान एव पिण्डनिष्बपणपदं प्रय॒ 

वान् मनुः,--श्त्यवगच्छामः। कर्घं कछला! षु । पुर 

स्लालावत. ,- 

“कसु तस्माइविःयेषान् पिण्डान् कत्वा समाहितः । 

श्रोदकेनेव विधिना जिबव्वपेदचिणामुष्वः"' । 

द्ति। परस्तादपि,-- 

"पिण्ड निव्पपण केचित् पुरस्सादेव कव्यते । 

दति,--पिण्ड्रदान एव पिष्डनिग्यंपणपदप्रयोगो दृष्यते । भपिच । 

कस्यचित् पिण्डदानम्, कस्यचि ब्राह्मणभोजनं प्रधानम्--ब्त्यतो- 

हि कारणात समुशयपक्षः प्रादुर्भवति । तत् किमत्र करिषन्ति 

अन्धतरप्राघान्धादेदकानि वचनानि । स एखयमलङ्ारः समुञ्चय 

च्लस्य न॒ दाषः नष्मात तत्तदाद्यपानोचनया धिन् 
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पिश्डः प्रधानम. ,--येधा ` गयापिण्पिदयन्नादो । कचित् 

व्राह्मणमोजनम, ,-थथा निव्यख्राष्ादौ । भ्रन्यव्र तलविश्ेषादुभयं 

प्रधानम.। यथा सपिण्डोकरणादौ । शत्यसु किं विस्तरेण ॥ 
॥ ° ॥ ३७ ॥ = ॥ , 

दति महामहोपाध्यायराधाकान्तसिदडान्तवागीशभटाचाथा- 

जशो चन्द्रकान्सतर्कालद्ारस्य छतौ गोभिलौयग्द्मसूत्रभाषे 

चतुधंप्रपाठकस्य ठतीया खरिका समाप्ता ॥ °॥ 



गोभिलोय- शच मते 

चतुथप्पाठर सत्थं खणिका। 

प्रयदानों प्रसद्गाह्नाघवाच भ्रन्वटकाविधिं पिर्डप्ठयन्तेऽप्यतिदिश- 

त्राह -- 

अन्वष्क्यम्थालो पाकेन पिण्डपपियन्ञो व्याद्यातः 

॥ १॥ 

श्रनषटक्यकश्मणि यः स्यानलौपाकः विहितः, तैनैव विधिना पिष 

पिद्टयत्न व्याख्यातः। ननु, श्रन्वष्टकयेन,-- दूति वक्तव्ये किमधेम् 

ग्रन्ष्टकास्थानलोपाकेन,-- दति स्थानीपाकग्रहणं क्रियते १? मांस- 

चरुनिहत्यथमिल्याह । कथं नागर ? भ्रन्व्टकोनेतिक्लतै स्थानी. 

पाको मांसचसशेतिदयभेव प्राप्यत तत्र यत् पुनः स्थालीपाक- 

ग्रहणं करोति, तद्वाधयति मांसचर्रत्र नास्तौति। 

तद्धि पिठयन्तः-श्ति वक्व्ये पिर्डपिद्यन्नः,-- इति कथं 

पिरुढग्रहणं क्रियते ? उच्यत। पिठयज्नः,- इति कते खक्वन्वा- 

हार्यादावपि ब्रयमतिदेणः स्यात्। मचानिष्टः। पिष्पिल- 

यन्नघ्मस्य तवातिदेशात् । एतम्मात् कारणात् पिण्पिटठयन्नः, 

-श्ति सूत्रितम् । श्रथवा | पिष्ग्रहणं कुव्वेग्रेतस्य पिटठयन्नख्य 

पिर्डप्रधामतां "दचयति। कथं नाम? .पिखहरेव यत्र पितर 

षूष्यन्ते सोऽयं पिर्डपिदयन्नः। तथाच निगमः। श्राडितामेः 
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पिव्रशषमं पि्डेरेव, पपिवा त्राद्मणान् भोजयेत्”- इति पिष्- 

स्यासम्वे ब्राह्मणभोजनसुपदिशति ॥ ०॥१॥ ०॥ 

पतिदेश्वशाशरवम्यामेव माभूदित्यतः कालान्रविधानांमिद- 

माह) # + 

एवं वा। 

कः पुनः पिण्डपिदयन्नो नाम,-योऽयमन्षटश्यसखालो पाकेन व्या- 

ख्यातः, को वा तख कालः १ उच्यते । 

अमावखायां तत् खाहइम् ॥ २॥ 

तत् पिण्डपिदयन्नाख्थं खाहममावस्यायां कस॑व्यमिति सू्रशेषः । 

अविहिते पिण्छपिटयन्ने कथं तत॒ धर्परदेशः--श्ति इदमर्थतः 

सूच पृष्व द्रष्टव्यम् ॥ ०॥२॥०॥ 

अमावस्याप्रसङ्गादाह,-- 

दूतरदन्वाहाय्यम् ॥ ३॥ 

द्तरदपरं हितीयमित्यधंः। रमु पञ्चादाङ्ियते,--ष्त्न्वाहाय्यं 

नाम ओाहममावस्यायां कस्तव्यमित्यनुवसषते। कश्य पात् ए 

पिष्डपिढयन्नपिष्डानां, तस्मेव वा,--द्ति ब्रूमः। कस्मात् ? 

खपखितल्यात्। भत एव॒ पिण्डानाहाय्यकम्--श्त्याख्यायते । 

तथाच खद्मान्तरम्। 

“यत् खां कश्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत् । 

भ्रमावास्यां हितीयं यदन्दाहाय्ये तदुश्यते'" ॥ 

गूत्यमावख्वायां दितीवश्य अादस्यमान्राहार्यत्वं सरति नच, 
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“पिश्छानां मासिकं चाहमन्बाहायं विदुदधाः” । 
दति करणात् पिष्डानां पितकामन्वाहायं माङेकदतिजनकं यत्त- 

तथेति तस्वकारोक्तं युक्षमिति वष्यम्। केवलाग्वाहायपदे तद- 

यंस्यासश्ववात् । व्यत्ते रब्दलाच । पूर्वयो्टश्मान्तरविरोधाशच । 

प्रकरणद्येवसुपरष्येत। तस्मादनम्नेरमावस्यायादहं मान्वाहा्- 

मिल्यादरण्णैयम् । 

तदव ब्राह्मणभोजनं पिर्डदानश्च षां कक्षव्थम्। तघाच 

ग्गह्मान्तरम् । "मध्यमं पिर पव प्रदाय ब्राह्मणाम् भोजयिलखा 

तथेवभेतेभ्यो मातुश्च पिढठभ्यस्वींसतरौन् पिण्डा मवने निच्य निदध्यात्” 

-श्ति। भरत, मध्यमं पिष्म्-ष्ति पिण्डप्दियन्नविषयम्। 

बराह्मणान् भोजविला,--इत्यादिकमनग्बाहाययग्राहइपरम् । एतेभ्यः, 

--ष्ति पिष्डपिदयन्नोपाक्ताः खपितरः पराम्श्यन्ते। एवश्च, 

पिर्डपिदठयन्चे ज्रयाणामेव पिर्डदानं स्यात् । तघाच क्म 

प्रदोपः। । 

“कपखमन्बित मुक्गा तथाऽयं जाहइषोडशम् । 

परस्याष्दिकिच्च, शेषेषु पिण्डाः स्य: षडिति खितिः” ॥ 

इति । कपू पिष्डपिढयन्नेऽप्यस्ति ॥ ०॥२॥*॥ 
सक्लत् कतेनेव छतं माम स,--ग्त्येतदर्धमाइ,-- 

मासौनम् ॥ ४ ॥ 

मासि मासि क्रिथते,--दइ्ति मासोनम्। अधिकारात् शआ्राददय- 

मपि, म पुनरानन्तस्ातिरेकात् भन्वाहासमेष॥ ०॥४॥ ° ॥ 
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समाप्ता प्रासङ्गिको कथा । प्रक्लतमधुनोच्यते,-- 

दक्षिणाऽ्नौ हविषः सस्वरम् ॥ ५ ॥ 

श्रतिर्स्वरसादादितामेरपि शालाग्नावेव माभूदित्येतद्धमिद- 

मुच्यते । यो गाहपत्यादानौीय प्रणीयते, सोऽयं दच्तिणागनिः। 

ऋज्वन्यत् ॥०॥५॥ ० ॥ 

४ 
ततञ्चवबातिप्रणयः॥ ६ ॥ 

ततस्तस्मादक्तिाग्नेरेवा ग्निसुहुत्य अतिप्रणयः पूर््वक्षलत्तणः कात - 

व्यः । चशब्दात् होमोऽपि ततैव स्यात् ॥०॥६॥०॥ 

णालाग्नावनाहितामननेः॥ ७ ॥ 

भ्रनाहितामेः मात्तामेः शालामौ हविषः संस्करणं होमश्च कर्त- 

व्यम् । भ्रतिप्रणयश्च तस्मादेव स्यात् | ननु, एतदबवाचय' शालानिः 

खल्पेतदधं एव । उद्यै । दत्तिणागेरुपरेणादनादिताने; पिर्ह- 

प्िदधिश्र्न एव न स्यादित्यपि कस्यचिदाशङ्ा स्याकन्दमतैः। 

अतस्तत्निरासाधमेतदुते ॥ ० ॥ ७॥ ° ॥ 
एवन्तावत् श्राहिताग्निशालान्योर्यो विग्रेषः स सूत्रितः, श्रयेदानी- 
मुभयसाधारणीं दतिकत्तव्यतां वक्ञमुपक्रमते । 
एव वा-- 

किं समस्त एव भन्धष्टक्यप्रकारः सूतितविशेषध्यतिरेकेण पिण्ड- 
पिद्टयन्नं स्यात् ? एवं खलु प्राप्तम् । एवं प्राप्ते इदमारभ्यत-- 
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1 एका कष्: ॥८॥ 

कर्तव्या,--दति सूतरेषः। पतिदेथात् तिसृ प्राप्तलादेकेत्- 

च्यते सा खल्वियं दसिणाद्रा स्यत् । कष्मात् १ भन्वषटक्यकमाणि 

ाननेयभिमुखोनां कधूपामामेग्यभिसुखेः कुरे: स्तरणदशरंनात् , 

इड श दत्तिषाचेः कुपेः परिसरणोपदेशात. कषवं पपि दसि- 

गाग्रत्व वगमात् । तथा चोक्षम् | 

'दत्तिणान्तां तदव्रेसु. पियन्त परिस्तरेत्” । 

दूति । दत्िएाग्रामितिपाडटेतु व्यक्तं कष्ठ दञ्षिणाप्रत्वम् ॥०॥८॥०॥ 

तद्या दल्षिणतोऽम्नेः शयानम् ॥ ९ ॥ 

तसाः कर्ष्वा दच्िणलो दक्षिणस्यां दिशि भम्नेः खानं, नपुन- 

रन्षटकयक मवत पूव्यैतः ॥ ० ॥८॥ ० ॥ 

नाच्रोल्मुकनिधानम् ॥ १०॥ 

दषा कषां यदुर्मुकनिधानं तव्रोकषमानोत् , तदच न कतं. 

व्यम् ॥°॥ १०॥ ° ॥ 

न खस्रः ॥ ११॥ 
तव्र करूषां पपात. यदुक्षमासौत् , सोऽयं खस्तरोऽव न कक्लव्यः 

॥ ° ॥ ११॥ ° ॥ 

माञ्चनाभ्यच्चने ॥ १२॥ 

अत कर्तव्ये श्रह्नमश्च श्रभ्यश्ननद्य ते भश्चमनाभ्यन्नने । प्रश्नन 

९२ 
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दोवौराञ्ननं व्याश्यातभनेव । ` भभ्यन्यतेऽमेन, -््यभ्यघननं तलम् 

॥०॥१२॥ ° 

न् मुरभि॥ १३॥ 

अब्र शंन्यम् ॥ ° ॥ १३२॥०॥ 

न निद्धवनम् ॥ १४ ॥ 

निद्धवनं नमस्ारोपलसिते्मन्वे; दक्तिणोल्तानौ पाणो छलवा,-- 

श््येवमादिना तवर यदुक्ञमासौत् , तदव न कर्सव्यम् । तै शखवभे 

सतिदे्ागता इड प्रतिषिष्यन्ते ॥०॥१४॥०॥ 

उद्पाच्रान्तः ॥ १५॥ 

पिष्परिषैकार्धसुदपाव्रमन्तो यस्य, सोऽयसुदपाज्रा्सः पिण्डपिठ- 

यन्नः खात् । मनु, एतदवा खम्, अरतिदेशादेव प्राप्तलात् । उच्यते । 

यावदुक्षकरणार्थमेतदु्ते । तेन, गन्धादीन् निःचिपेतष्णौम्"-- 
दूत्वादिकं कारम भवर न भषति सश्यटपि प्रयोजनसुत्तरत्र 

वच्थामः॥०॥१५॥ ° ॥ 

वासस्तु निदध्यात् ॥ १६॥ 

ऋशुरस्तरार्थः। मनु, किमधंमिदमुष्यते, वासः शश्व तिदटेशारेव 

शभ्बते १ वासोऽन्तरविधामाथम्--शत्याइ । तुशब्देन पूर््बोक्णं वासो- 

म्यवच्छिद्यते। कथं च्रायते ! पूर्व्वोक्तं खलु वासोऽतिदेथादेष 

प्राप्यते,--इति तदषं पुनः सवकमनबेकमेव स्यात् । तस्माद् बाबो- 
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{व्तरमव्र विधौयते, - श्वगच्छामः। एककार्यावलात. पूवद 

वाससो निठततिः खत. तब्रिह्वा च मन््ोऽपि क्दौयो ये चाज 

ल्वामनुष्त्यादिः प्रसेक्षेन दान .निवर्तते। तेन, "एतदः पितरे- 

वाषः'"-द्ति यधाऽऽकरातेनेव मन्तरेण वाससो निधानं स्िष्यति। अत 

एव "पूर्ववोक्ञस्य वासोनिधानविषेनिंहश्यमेकवासोनियमा्श्च 

पुनरिदमुष्यते। तेन किम्? वासु निदध्यात्" - इत्येकवचनो- 

पदेशात् “एतदः पितसोवासः-- शयनेन यथाऽ{कातेन मन्वेष्ेक 

मेवात वासोनिदध्यात्”- दकि महनारायषोपाध्यायाः । भरपूर 

शश्वत वासोविधौयते | श्रतस्तटेकत्वमपि पश्वेकत्ववदूविवन्षितं 

भवितुमुचितम्। तदस्मात् बेक्लतादिधेषोपदेणात् प्राह्लतं प्रसेकं 

वाससोनिधानं निवत्तते। मद्रकं वासः प्रयेकं णक्पं निधा- 

तुम् । तस्मात् एतदः पितरोवाखः'”- दूति मन्ते बहुवचनान्त 

पिदठप्दोपादानात् सूरे मन्वे च वासस एकवलमसंयोगाच तन्ते 

त्रीन् पित्रादौनुद्दिश्मकमेव वासरः परिर्डतये निधातव्यम् । पित्र 

दिलिकै खश्स्मिन् प्रटेशे वद्वयमान्तस्य पिठगष्दस्यर प्रयोग- 

दति शवोचाम। 

तएव क्मप्रदौपे काव्यायनः। 

"“अ्ये सग्योदके चेव पिष्डदामेऽवनेजने । 

त्वस्य विमिह्ठल्तिः स्यात् स्वधावाचन एवचः' । 

द्यर््यादो तन्दविनिहत्तिं व्रवाणः परिगणितव्यतिरिकेषु तन्ब- 
मभ्यगमुजान ति + शरन्यथा परिगणनानधंक्धापततेः। भष्वादिषत् 

बासोनिधानम्रपिका परिगणयितय्यं सात् भरेवं काल्लायण- 
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स्योपजीव्यविरोधः। भावार्थो श्यन्वटकयकीपि प्रत्येकं वाससः 

प्रदानं सूतरयाद्कार। मेष दोषः। श्रन्यन्रेतदभिधानात् । भभ 
विष्यत् कात्यायनस्योपजोष्यविरोधो यद्यसावन्वष्टक्यकरणयेत- 

दभ्यधास्यत् ! न्तु तन्रेतदभ्यधात्। किन्तु ततोऽन्यत्रैव तेनेद- 

म्रभ्यघायि। श्रन्वष्टष्यादन्यश्च ओ्राहजातं साक्षात् परम्मरया 

वा पिण्ड पि्टयन्नेन विक्रियते, स लन्वटकयस्थालौ पाक्षेन । पिष्ड- 

पियन्त षे क्त्वाहाससः प्राक्ञतं वाससोबडत्वं निवक्षते। तस्मा- 

त्रासय पजोष्यविरोधः । 

ननु तथापि विरोध एव। कथम् ! उश्यते। भरन्वष्टकय 

ताषत् प्रसेकं तिलोदकदानमुक्घमाचर्ययेण। न चात्र तन्नि 

षिष्ठम्। तस्मादत, यद्वानेन विक्रियते तत्र च, तत् करणौयं 

भवति । तत्र यदि प्रलयेकं क्रियेत, तदा परिगणनानघक्य- 

प्रसङ्गः । रध तदथवच्छाधं तन्त्रेण क्रियेत, तरद्याचायसूत्र- 

विरोधः। नेष दोषः । कुतः १ विषयमेदोपपक्तेः। भाचार्ययेण 

छान्वष्टकये प्रत्येकं तिलोदकदानमुक्षम् । कात्यायनोऽपि । 

“नूष्णों एथगपोदद्याक्नन्ेण तु तिलोदकम्” | 

इत्यनेन तत्र तथैवाह । भरन्यतैव तु तेनाष्यादिव्यतिरिङञेषु तम्ब 

मनुज्नातम् , न प्रक्षतौ । तत्र॒ तथाऽभ्यनुन्नाने विरोधो भवेत् । 
न त्वेवम्। चोदको हि विक्षताबुपकारकाकाङ्धिगण्यासुपकार- 

कान् प्राक्ततान् पदान् प्रापयति। क्रमश्वोपङुव्यैतां तैषां 

साहाख' कुव्यैन् गुणभूतः। उत्तरकालं हि पप्रयोगप्राणभावाय 

क्रमस्य पैश्षा भवति । यधा चातुर्माश्येषु ठतीये पव्णि प्रात 
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मध्यन्दिने सायमित्यशः कालेषिलषटोनामवगमात् सद्यस्काशतायां 

विधेरनुमानात् प्राक्नतघर्मम्य दयदकालत्वख्य शोप । एवमिहापि 

परिगशितव्यतिरिकेषु तम्वा्नुमानात् पराकञतधदप्य प्र्येशं 

दानस्य लोपः स्यात् तधाचोक्घम् (जपिवाः क्रमकालस- 

युक्ताः सथः क्रियेत तत्र॒ पिघेरमुमानात्ं प्रकतिधर्मलोपः 

स्यात्"”-ष्ति। यरा छष्णलचरो प्रज्रतो भक्षाणां विद्तलात् 

सोदक्रेन विष्तानां प्राप्तेऽपि सह-भक्ताणां समपेणं , तधा- 

ऽजापि प्रक्षतौ तिनोदकस्य प्रयेकं दानात् चोदकेन तथाभूतस 

प्राप्तावपि तन्ेषैव तदानम्। ननु छष्णलचरो “एकधा 

ब्रह्मणे परिषरति"”- दति वचनात् सह ममपणम् । तथावोक्षम् । 

“एकधोप़्ारे सदतं ब्रह्मभागं प्रको विद्कततवात्-- षति । 

उच्यते) दरापि “श्रघ्यऽकषय्योदके चव-- इत्यादिवचनात् परि- 

गगितव्यतिरिकेषु तन्छाभ्यनुज्ञानात् वचनावगतमेव तन्छमनु- 

छान मिति समानम्| 

द्ट्मिदानीं सन्दिद्यषै। किमाहितामेः ओ्रौतस्य ब्टद्मोक्तस्य च 

पिष्डपिटयन्नस्य ममुश्रयः, अाहोम्वित् विकल्पः, भ्रथवा स्मास्य 

निषठन्तिः, उताहो ग्रौतस्येव १--षति। उश्यते | समात्तस्य निदि 

स्तावन्र भवति। कस्मात् १ उप्रदेशस्यामधकत्वापत्तः। समु- 

चयोऽपि न युज्यते ; एकाथलात् । विकन्योऽप्यसद्रतः ; परतुख्य- 

वलत्वात् । परसै खशाखाग्रयं खश्वेषं परित्यज्येत । तच्चानिष्टम् । 

तश्मात् , शौतस्येव निदत्तिरित्यवगच्कामः। पिष्डपिढयन्नः 

सर्वस्मा सुप्यां न पडाते। न खलु ,खथास््राहमुपेश्य पार- 

शाखिकं शौतमुपादातृमुचितम् । तथाच कक्चप्रदोपः। 
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“क्रिया जिविषां प्रोक्ला मुनिभिः कदमक्षारिषाम् । 

पलिया च परोक्षा च ठतौया लाययाक्रिया। 

खथाणखाययमुत्पृज्य पदशाखाखयन्तु वः। 

कपृमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम् । 

यश्रानातं खशाखायां परोक्षमविरोधिचख। 

विष्हिस्त दनुषेयममिहो व्रादिकम्ममवत्"' । 

इति । अपिच \ पू्वैत्र द्पावान्सतव पिण्ड पिटठयन्नस्य चुतयज्ा- 

चार्य्य; पारयाखिकं योतं नानुमन्धते। रोते पिरडपिदठयन्नं खख- 

वधानाजित्रणादिकमपि उदकनिषैकात् परतः श्रुयते। भर 

साह गृह्याम्निमतः स्रात्तं एवाचायसम्मतः पिण्डपिदठयच्चः, 

ओौतानिमतसु पारणाखिकोऽपि ओौत एव, भ्रम्निोव्रादिवत्, 

इति ॥ ० ॥ १६॥ ० ॥ 

वसिता प्रासदहिकौ कथा। भधेटानोम्टकाकर्मयेषमेवावुव्ता- 

महे,- - 

माध्या उङ्ं मष्टम्या८ खयालौपाकः ॥ १७॥ 

क्तव्यः इति सूव्रयेषः। षषटकाये ला,-षति निर्वापः 

॥ ० ॥ १७॥०॥ 

नद्य शुयात् ॥ १८ ॥ 

तख खालीपाकस्येकदेथं जुषयात् ॥ ° ॥ १८ ॥ ° ॥ 

अष्टकाये खाति जुहोति ॥ १६ ॥ 
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कशुर्रा्ः। पूरे व शुहोतिना .सिरेःपुनजं होतिषदय धाक 

अरोरपि होमप्रश्राएनावम् ॥ ० ॥१८॥०॥ 

शालौ पाकाहंताऽन्यत् ॥ २० ॥ 

ज्ञतभाष्भेतत् ॥०॥२०॥०॥ 

शाकं व्यञ्चनमन्वाहाच्छम् ॥ २१॥ 

चनु पश्ादोदनचरोराङ्ियते,- शत्यग्वाहाय्ये धाकं व्यञ्चनं कयात्, 

ति सूवरशेषः। एतदु भवति । पस्यामष्टकायामोदणचणेः 

पथात् धाकचरः कत्तंव्यः। स च थाकचररोदनचरो्यद्धनाधेः 

मांसा दिचरवत् । तथाल पू्वाटक्षायामुक्षम् । 

"“सोदनव्यद्नायंन्तु पश्भाषेऽपि पायसम् । 

सदरवं खपयेदेतदन्वष्टक्येऽपि क्ण” । 

¶ति । होमोऽपि पूर्वत्व स्यात् । कुतः ! याकष्य व्यद्न- 

तयोपन्पासेन खातन्तानिराकरषात्। तथा चोक्तम् । 

"'पाकच्च फाष्गुनाष्टम्यां खयं पल्ञापि वा पचेत् । 

यशु थाकादिषोमः स कार्य्याप्पूपारटकाऽताः' । 

इति | अन्वाहाय्यः,--श्ति केचित् पठन्ति) ततच, शान्दसलः 

माश्रयरौयम्। पन्वाहायश्वहरिति चरसम्बन्धविवद्या वा कथ- 

खित् सङ्गमनौयम् । पन्वाहाय्ये,- इति पाठे, अन्वाह ; पूष्णा 

हलादाः प्रहनतल्यादोदनचरोः पषादाश्ियमारे माण्वरो- 
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ततख्याने,- द्येत् । तथान, तदौयमांसचसस्थामे भवर शाकं 

व्यक्ननं कुयात् ,--श्त्यथंः। पन्वाहायश्राहे,- इति कथं म् 

व्यते १ (ना्टकासु भषेत् खारम्" -श्त्य्टकाकर्म्डन्वाहाथ- 

यादइनिषिधात्--द्याह तख्माद् यथोक्न एवाः ॥ * ॥ २१॥ 

भथ पिटटेवद्येषु प्रशुषु-वह वपां जातषेट्ः 

पिभ्य दति वपां जुहुयात् ॥ ९९॥ 

अधगब्द्ः पू्व्वोक्षायाः पन्डितिकर्सव्यताया पनुदत्यधः । पित्र 

ये पथव भालभ्यन्ते त शमे पिढदेवत्या; पथवः; । तेषु पिढटेषत्येषु 

पशयषु,- वह वपामिति मन््ेण वपां जुह्यात् । पिदद्वत्याश 

पशवः,--“शओोतरियेऽभ्यागते खां महोचैण मङाऽसेनषा दद्यात्" 

--श्त्येवमादयस्तन्तान्तरोक्षा पादरणौयाः। कुतः? खशा 

विधानाभावात्। भ्रोदनचरोखात, पिठभ्यस्वा,- दति निर्व्वाप; 

स्यात् । कस्मात् ! पित्रधत्वात् । एवं, सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां 
सक्लदवहन्यात् । सक्तत् फलोकु्यात् । सक्लत् प्र्ालयेत् । 

प्रसव्यमवघष्रयेत् । दक्षिणत उहासयेत्। नच प्रत्यभिघारयेत् । 

सषटशेस्य चाव निदत्तिः स्यात् । कुतः ! मन्तलिङ्गविरोधात् । 

एवच्च, भवदानानि सन्नौय तिधा विभागमक्षत्रेव खारीपाका- 

बता सौविष्टक्षदाहता वा भवदाय, पिटभ्यः खाहा-ष्ति सक्ष 

टेव लुषयात्। प्रोक्षणनिव्वी पप्रधानष्ोमाञ्च प्राचौनाकीतिमेव 

कर्तव्याः । कुतः १ पित्रधेलात् । तथा चोकम् । 

शप्राचीनावोतिना काय्यं पितरेयषु प्रोच्चणं पोः । 

दिलोदासभानश्च चरोरनिवंपणादिकम्। 
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सन्रयञ्चावदानानांप्रधा्नरधो न हौतरः। 
प्रधानहवनस्ेव येषं प्रक्ञतिवहषेत्" । , 

इति ॥ ०॥२२॥ ०॥ ४ 

देवटेवल्येषु- जातवेदो वपया गच्छ देवानिति ॥२२॥ 

देवाधं ये पशव भ्रालभ्यन्ते त एमे देवदेवत्याः पशवः । तैषु जात- 

वेद इति मन्तेण, वपां जुहुयात् - दत्यनुवर्तते । धाह । के पुन- 

द॑वदेवत्याः पशवः ! उच्यते। योऽयं वास्तुकम्मणि ह्ष्णया गवा 

यजेत" _ शूतेवमादिना सूत्रयिष्यते ; ये च लग््राम्तरे,-'हिरण्य- 

कामो ऽमावस्यायां मणिभद्रं रोहितैनाजेन यजेत, गोऽखकामः 

पौर्णमास्यां प्वेतेन',-श्त्येवमादयः, त द्मे देवदेवत्याः पश्चवः । 

तत्र, वास्तुकर्मणि वास्तोष्यतये ला,--दति निव्वापः । होमे तु 

विशेषं वच्यति । मगिभद्रयागादिषु मरखिभिद्राय त्ा,-श्त्यादि- 

निर्वापः । मगिभद्राय खाहा,-द्यादिको होमः ॥०॥ २२॥०) 

कथं पुनज्ायते; यक्मकिभद्रयागादिषु मणिभद्राय,-श्त्यादिना 

निग्वापहोमौ भवतः,-- षति ? उश्यते। 

अनान्नातेषु तथाऽऽदेशं यधाऽ्टकाये खादति 

लुशोति ॥ २४ ॥ 

खा-सम्यक् न्नातं भराच्रातं तत्र अवतीत्यनाच्रातम् । तेषु यथेव 

ज्यते तथेवादश्रो यया भवति तथा कततश्यम् । एतदु भवति । 

षु पमथनीयचरहोमो पनयनत्रलानमसावित
्चरहोमादिषु देवता 

३२ 
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निर्दिश्यन्ते न मन्ता; ; ̀ तषु यदेव अयते तदेवादिश्च निन्धैपेत् 
शुष्य । एवश्च, समशनीयवरौ भये ला,-्तयादिनिं्वापः, 

भये खाहा,-- शत्यादिकश्च होमः। एवं साविव्रचर्टोमादिषु 

यधायथसूहनौयम् ।. येषु पुनराग्रहायश्या दिष् दैवता नोपदिश्यते 

शोममन्रश्चाव्यक्षलिङ्कः ; तेषु यावक्माज्रं वाक्यादवगम्यते, तावत- 

एवादेशः निव्वापि । भरादिष्टमन्तेण तु होमः । येषु पुनशैव्रयादिष 

मनो नोपदिश्यते मारि देवता; वेषु षता ला,-श्त्यादिना 

निर्वापः, चेतर खाहा,-शतयादिना च होमः स्यात् । 

सत्र दृष्टान्तः । धयधाऽटकाये खाति शुष्टोति,- इति । 

यधा खल्वष्टकाये खाति यदेव कमणो नामधेयं तेनैव लुष्ोति, 

एवं चेवाादिष्वपि,- दति बोषव्यम् । आह । नु, विषम उप- 

ग्धासः,--चेतयादिषु देवता मन्वशच नोपदिश्यते, म चेवमष्टका । 

तव हि रेवता उपरिष्टा । उच्यते । सत्यसुपदिष्टा त्र टेवता, 

तथापितु भर्िमा्टकायां अषटकाये खाहाः- इति क्मनाम- 

धेयेनेव होमः क्रियते, स॒तप्रामाण्यात् । स खरयं कमनामधेयेन 

होमोऽव दृ्टान्तीक्ततः । तस्माददोषः ॥ ०॥२४॥ *॥ 

स्थालौ पाकावताऽन्यत् ॥ २५ ॥ 

व्याख्यातायं सूतम् ॥ ०॥२५॥ ०॥ 

ऋणे प्रस्ायमाने गोलक्ानां मध्यमपरंन जुष्- 

यात्- वत् कुसीदमिति ॥ २६॥ 
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ऋष प्रसिहम् । तस्मिन् प्रत्ायमामै प्रकयेड श्ञायमाने गोशक्षानां 

पलाशानां मध्वमपरन मध्यमच्छदेन शुयात्, यत् कुसो दमिति- 

मन्धेण । प, प्रन्नायमाने,- ष्प्ये तदवाश्यम् ! -श्तिरेत्। न। 

यत् खलु ऋरं प्रकषण ज्ञायत एव केवलं, न पुनरप्पक शद्धे, 

तद्नैव होमोऽयं यथा स्यादिव्येवमर्धत्वात् । एसदुक्ं भवति । ऋष- 

मवश्यमपाकरणौयम् । पन्धधा दोषश्वणात् । तधाच स्थते । 

“तपस्वी चाम्िोतरै च ऋणवान् म्वियते यदि । 

अम्निहोश्रं तपयेव तत्सष्वं धनिनो भवेत्" । 

्ति। तथा| 

(ऋणं ये न प्रयच्छन्ति बुहिमोहात् कथश्न। 

धनदातुस्तदोयं च्यात् पुष्यं ते च पुरोहिताः" । 

दति | (कणानाश्चानपक्रियाःः-ष्ति चोपपातकगणनायां मनु- 

नोक्षम् । यदि पुनरल्यन्तमेवाधनो न गरक्रोति तदपाकनुम् , तदैवं 

जुहुयात् ,- इति । श्रन्धे तु व॑यन्ति, मरे धनिके तटक्धमामि- 

निष, ऋणापाकरणासम्भरवे जुहुयात् ,-ष्ति। तदसङ्गतम् । 

कस्मात् ! रान्नोऽप्यन्ततस्तटकथभाक्लात् । नहि कदाचिदपि 

रान्नोऽभावोऽस्ि। तमिमं होमं यावस्ह्यरणं ताकड्लमिश्छन्ति । 

सिप्रोमश्च मन्यन्ते ॥ ०॥२७॥०॥ 

अथातो हलाभियोगः ॥ २७ ॥ 

वर्तिष्यते शति सूत्रेषः। पधगब्दः  पू्ीपरहनतापेचः | कथं 
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नाम ! यथा पूर्वोक्ञान्वटटकादौनि भवश्यकव्यानि , एवमिद- 

मप्येतस्िन् निस्भित्ते सत्यवश्यमेव कर्तव्यम् ,- इति । भतःगष्दयु 

हलर्भः। यस्मात् ;- 

“"ऋतामताभ्यां जोवेत्त सतेन प्र्तेन वा । 

इति कष्याऽपि जौवनं मन्वादौनामनुमतम्। भरतः एतस्मात् 

कारणात् । शलं लाङ्गलं तस भाभिसुख्येन योगो हलाभियोगः, 

--कछपिप्रारग्पः - इत्येतत् ॥ ० ॥२७॥ ०॥ 

पुण्ये नकवे खालौ पाकः ग्रपयिल्वे ताभ्यो टेवताभ्यो- 

लुहयात्,-इन्द्राय मङ्गा: पललन्यायाशन्ये भगाय ॥ 
॥ २८ ॥ 

ऋशुरक्राथः। टेवतानां विसमासकरणं जिवीपद्ोमयोः एथ 

प्रज्ञापनम् ॥ ०॥२८॥*॥ 

सौतामाशामरडामनघाञ्च यजेत ॥ २९ ॥ 

ऋशुर्षराधं;। (भरडा' दवत शप्मरढां-द्ति पाठान्सरम्। 

विसमासकषरणं पूव्यैवत् । भध, पूव्यैवत् चतुष्यन्तनिदगेनेव सिदे 

किमथे विभक्षिमतिक्रम्य यजैत,--षइति पुगः क्रियते ! भ्राज्ये- 

मामूषां देवतानां शोमप्र्ञापनाधमित्याह । कथं नाम ! पूवव- 

विभक्तिमसतिक्रामम् यजत,-षति च पुमः ङुव्यैन् , पू्बोखामेव 
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टेवतानां चरभागामि सम्बन्धः नामूषाम् - षति दयति । भासां 

पनदेवतानामाण्येभैव रोम: स्यात् ! तथा चोक्षम् + 

““प्राश्नुज्यां तथा क्ष्या वासुकममरि याचिकाः । 

यज्ञां त्छवेश्लारो शोममेवं प्रचधचैते । ̀ 

हे पञ्च हे क्रमेणोला इविराहुतयः स्मता; । 

प्रेषा भाज्येन होतव्या इति क्षाव्यायनोऽव्रवौत्'ः । 

इूति-॥ ० ॥2८ ॥ ° | 

एता एव देवताः सौतायस् खल यच्चप्रषपणशप्रलवन्- 

पय्ययगेषु ॥ ३० ॥ 

यजेत,--ष्त्यनुवनंते । सोता लाङ्लपडतिः, कष्ट सै्रमिस्येतत् । 

ततर यो यन्नः स सीतायन्नः। स चायं कष्टस्य सेवम्य पूर्व्व 

रां स्यात् । पक्घत्रोहियवमध्ये चेलम्य पूववार्दोत्तरारं ,-षति 

केचित् । स खल्वयं सीतायन्नः शरदि वन्ते च स्यात् । कस्मात् ! 

विशेषाभावात् । पक्त शस्यं छेदनात् परतः चैतादाक्ष्य यव 

परिण्क्रते देशविशेषे खाप्यते, सौभयं खलः। तत्र खलयन्नः 

कर्सव्यः। स वलयं खनयन्नोऽप्य॒भयत्रैव करणौयो भवति ;- 

यवानां खले, प्रौषौणां खले च । प्रपणं बोजवपनम् । प्रशब्दात् 

समस्तेष बौजेषु उपतिष्वयं यन्नः स्यात् । प्रलवनं धान्धानां द 

नम् । प्रशब्दः पूठ्वत् । प्थयं--परि सव्येलोभावेन धाना 

नां खन्तादृग्टहनयनम् । एषु. सोतायन्नादिषु एता एव देवताः 

यजत । | 
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नतु, प्षपणक्रमस्यं युक्षलात् कमात क्रमभेदः क्रियत ! 

एष्यते । सौतायच्रखलयन्नोस्तावदादितो निदेशः ब्रौहियवयो- 
हयोरेव धान्धयोख्तयोः करणपरन्नापनार्थः। प्रवपणादीगां कम- 

मतिक्रम्याभिपानं शारदधान्यमतिक्रम्य तेषां करणप्रन्ञापनार्म् । 

तेन, सोतायन्नखलयन्नयोरभयव करणात् शल्वारो यत्ना भवन्ति, 

प्रवप्रणादोनां सक्तत् करणाच्च त्रयः, मिलिता संवस्रे सीता- 

यश्नादयः सप्त सम्मद्यन्ते । ` भटम्च इलाभियोगः षति । शरत 

एवोक्घम् । “सप्त सौतामखादयः"- इति । 

ष्दमिदानों सन्दिद्यते। एता एव,- षति किमनन्तरोक्षाः 

सीतादयो देवताः परामृश्यन्ते १ भाषोखित् पूर्व्वा दनद्रादयः ? 

ताहो सव्वं एव !- एति । तत्र, पूर्व्वा; पश्च,- इति केचित् 
वचंयन्ति । कुतः १ देवताशब्दसामान्यात् । पू्यैव सावत् रताभ्यो- 
देवताभ्यः, दति देवताशब्दः चयते , अवापि, एता देवताः,- 

दति देवताशब्दः क्षतः । तस्मात् , पूरव्बासेव देवताशब्दप्रयोगात् 

पूव्वा एव गद्यते नोत्तराः । तदसङ्गतम् । कस्मात् ? यस्मादु्षरा- 

सामग्रणे सोतायाः ग्रहणं नस्यात्। नष सौतायन्ने सीतायाः 
परित्यागः कक्चमुचितः। 

न्येतु, सव्वासाभेव ग्रहणमिच्छन्तः, पूरव्यवत् पू्व्वाः पश्च 

भव्वाहतयः उसलराखराज्याहइतयः,- षति मन्यन्ते । तदप्यसङ्ग- 

तम् । कस्मात् १ एवम्-शत्यकरणात् । एवं दश्ेवमिति कात् । 

न॒ खलु देवतायाः पराम द्रष्यमपि परामषटव्यम्,- दति 

किद्धित्नियामकमस्ति , तस्मात् , एताः,--ष्ति खव्यनालः प्रकतत- 

परामग्रकल्वात् एवकारकरणाश्चाविगेषेण सरव्वासाभेव देवतानां 
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परामर्ः,-ष्येतद्द्नोमः। पूग्वातां चरणा उत्तरासामाज्येन 
होमःः--ष्ति तु .नागुमन्धामहे । प्रमाणाभावात् । तस्मात् सब्ब 

सामाच्चेनेवाब्र होमः ख्यात् । तधा चोहम् । ' 

““क्ेवलान्यहविष्काः स्वः सप्त सोताप्नखादयः'' । 
॥५। 

द्ति। पतिक्रान्तपरामप्ब नाचायस्माननुमतः,--प्त्यसक्लदा- 

वेदितम् ॥०॥२०॥ ०॥ 

भाखुराजघ्चोत्कर्षु यलेत ॥ २६॥ 

भाखुराजो मुषिकानां राला। तच्च उक्वरेषु यजैत । एत्कौ यन्ते, 

-श्व्युलकराः पांशवो भण्यन्ते । चशब्दात् सर्व्यषाभेव सौतायन्रा- 

दोनामन्ते भाच्येनायमाखुराजख्य होमः स्यात् | तथा चोक्घम् । 

^केबलाज्यहविष्काः स्युः सप्त सोतामखादयः। 

भराच्येनाखुं यजेदमनौ तदन्ते, नित्यमेव तत्'” । 

दति । भ्राखुराजाय खाहा,--श्तशोमः। सौतायन्नादिषु भाख्- 

रजष्ामे च सिप्रहोमन्धायमिष्छन्ति । यजैत,-इति पुनः करणं 

प्ये रेककम्म्यागङ्क निरासार्थम् ॥०॥११॥०॥ 

इन्द्राण्या; स्यालो पाकः ॥ ३२॥ 

करव्यः,--इति सूवगेषः । इन्द्राण्यी वा- दति निर्वापः ॥ ३२॥०॥ 

तद्य लुषयाटेका्टका तप्रसा तप्यमानेति ॥ ३३॥ 
ऋ ्वधमेतत् ॥ ० ॥ ३३ ॥ ० ॥ । 
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स्थालोपाकावताऽन्य॑त् खालोपा काव ताऽन्यत् ॥ ३४॥ 

छलमाग्यं सूतम् ।. दिव्ययनं प्रकरणसमाध्यर्थम् । भत्र किञ्ि- 

दक्रव्यमस्ति । तवत तावत् पृच्छामः । कः पुमरिद्द्राण्याः श्याली 

पाकस्य कालः १ तत्र केचिदाषुः। चतुरको हेमन्तःः- षति 

भटकाचत्षटावगमात् तिष्ष्वेव च कर््मपरेश्ात् घतुयष्टकाया- 

मेतत् कर्त्यम् ,-ष्रूति। तदसक्नतम् । कस्मात् १ चतुर्टक- 

प्षस्याचार्ययागगुमतलात् । तदिदममिहितमस्माभिः ,-- "तथा 

मौतमवार्कखण्डोः- इत्यत । मपरं तु--चेतयाः पाकयन्नमध्ये 

पाठात् कमणश्च तत्ानुपटेशात् तददिषयताम् एतस्य मन्धन्ते । 

सदप्यसमीचौनम्। कुतः १ भनमान्नारेषु तधा!ऽदेशम्--शत्यनेमेव 

तत्र कमणः सिष्टत्वात् । एकाषटफेति मन्तलिङ्गविरोधाच्च। भन्ये 

तु, पारिभाषिकमेव भरस्य कालम्-- इच्छन्ति । 

तत्र वदामः । एकाषटका,--ष्ति मन्तलिङ्गादेकाष्टकायाभेतत् 

कर्षव्यम्। तदिदं सामथ्यं नाम प्रमाणं वाक्यस्य बाधकम् । भ्राह। 

का पुनरियभेकाष्टका माम १ तत्र व्याख्यातारो विषदन्ते | माष्य- 

नन्तराश्टका एकाष्टका, इति प्व्ममौमांसाभाष्ये भाचरयेण 

शवरस्वामिना मितम् । "माघी वेकाषटकागुतैः''- दति घूत्र- 

यतो भगवतो जैमिनेरप्येष एवाशयोऽवधायते । “'सन्धाऽपौति- 

जेखर भक्तिलाटेषा हि लोकै” --दइ्ति सूत्रयन् तवभावान जमिनि- 

माष्यनन्तराया अष्टम्या एकाष्टकालं लोकप्रसिडमित्याह । तथा 

श्रापस्तम्बोऽपि । “माष्याः पौणंमास्या उपरि षडशट्का, तश्ा- 

मष्टमौ ज्येष्ठा या सम्प्रदयते ताभेकाष्टकेत्याचक्तते-- बति सूवयब्र 
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तरेवाइ । महाब्राह्मणभष्ये तु चे चुनन्ह्रायामप्यषटम्यामैलारशा- 

शष्दप्रयोगः समधिंतः। केचित्, प्रोहपष्या जरकालभाविन्धा- 

मटकायामेतेन भाव्यम् ,--ष्ति बदन्ति। त्यास्येकाटकाल्ये न 

किचित् प्रमां पशलामः।` माष्यनन्तरायास्वदटम्यास्तथालन्ु 

लोकवेदसिद्दमित्ववोचाम । तदत्र भगवन्तो सूमिरदेवाः प्रमाणम् ॥ 
॥ ° ॥ ३४ ॥ ०॥ 

दति महामहोपाध्यायसधाकान्ससिष्ान्लकषगी ्भङहावाया- 
सजश्रोचन््रकान्सतकालहारस्यं छतो गोभिलौयग्श्चच्वभाष्ये 

चतुधंप्रपाठकस्य चतुर्थो खण्डिका समाप्ता ॥ * ॥ 

8 



गोभ्ध्णिय- गद्सते 

'चतुप्रप्ाठकरे पशुम खणिका। 
# 

क लि क्िषक् 

॥,। 

टक्गो नित्यने मिस्तिकविधिः, ्रयेदानीं काम्यविधयों वक्व्याः । तेषु 

तावत् -- । 

काम्थेष्वतं ऊम् ॥ १ ॥ 

तजर काम्येष विधिमुपदेच्याम इति सूजरगेषः ॥ ० ॥ १॥ ०॥ 

प्च 1 9 ॐ3 9 ववषु चे ॥ २॥ 

ूष्वंष॒ नित्यनेमिरतिकेष्वपि व्यमाणो विधिभवति,--ष्ति एके 

भाचाय्यां मन्यन्ते ॥०॥२॥ °॥ 

कोऽसौ विधिः ? उश्यते ,-- 

पश्चादनेर्ृमी न्यज्धौ पायौ प्रतिषठापेदं ममे- 
भलामह इति ॥ ३ ॥ 

जपेत् ,--षति सूत्रधेषः। पघादनेरि्यादयुक्ायम् । न्धश्चपाणि- 

प्रतिहापनख्च ,-- 

“'हस्िणं वामतो वाद्चमात्ाभिसमुखभेवच । 

करं करस्य कुर्व्वीत करणे न्धश्चकारमणः'' । 

¶ूति कम्मपदौपोक्षप्रकारेण कत्तव्यम्। स खल्वयं--"'भूमिनपः 

--ष्यास्यायते ॥ ०॥२॥ ० ॥ | 
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किं यथा$ऽखात एव मन्वोजप्तष्यः ! न । कथं तडि! 

वखन्त0राग्रौ प्रनमिति दिका ॥ ४॥ 

रात्रौ क्रियमाधे क्रि वबु शष्दामं,-दिवाक्रियमाखे क्ख 

"धनम्'-श्त्यन्तं कछला, ददं भूमेरिति मन््ं जपेत् ॥०॥ ४।०॥ 

दमठसोममिति दैचेन परिसमश्त ॥ ५ ॥ 

ष्म स्तोमम् -षत्यादिना ऋक्व्येण परिसमूरत्-वित्िष्ाः 

नन््यवयवानेकौकुयात्। भन्धत्र सिप्रहामेभ्यः । तधा चोक्षम् । 

न कुवात् सिप्रहोमेषु दिजः परिसमूहनम्" । 

ष्नि। तिषकशामचां समाहारः ठचः। ऋचि जरेरु्तरपदादि- 

लोपथ च्छन्दसि? इति तत्पदं सिषम् । “छन्दोवत् सूत्राणि 

कवयः कुव्वैन्ति”--त्यभ्यु पगमात् । तदिदं परिसमूहनं यथा 

करणीयं, तदाह कन्मप्रदोपः। 

““क्त्वाऽग्यभिमुग्यो हस्तौ खस्थानखो सुमंहितो । 

प्रदचतिणं तथाऽऽसीनः कुय्यात् परिसमूहनम्" ॥ 

दूति । तस्रात् --दसिणहस्तेन कुशान् होला, गरतयसङ्कतेषा 

कल्पना भवरेवस्य ॥०॥५॥ ° ॥ 

वेरूपा्तः पुरस्तारोमानाम् ॥ ९ ॥ 

वेरुपा्षः,--उपथ्च तेजग्र,-श्त्यादि जपः, षति केचित् । वि 
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पाचगष्दो यसिन् विद्यते, सोऽयं वैरूपाचः-भूर्मुवः खरोम्- 

बूत्यादिकोमन्ः,--दति तक्वकारः । पव्यमानमन्काण्डे तु 
“भूमुवःखर् ॐ महान्तमासने प्रपद्यै'--इति प्रतीकं प्रपदयेषत- 

येव पत्यते । धविशूपाक्तोऽसि दन्ताश्जिःः- इत्येतदारभ्य वेर् 

पाततः पव्यते। मभट्भाष्येऽपि, “विरूपाक्षशष्दोऽस्मिम् विद्यते 

श्ति बेरूपाच्ो मन्तः विङ्पाचैऽसौलयेवमादिकः*--श्त्युक्षम् । 

स खखयं वेरुपास्ः होमानां पुरस्तादग्रतो लप्तब्यः । भन्धतर 

लिप्रहोभेभ्यः। तवर प्रमाणं व्यामः । 

होमानाभिति कुव्यैन् सशोमकैष्येव काग्येष्वेतस्य कवयतां 
दश्यति। पूर्व्वाणि तद्च॑होमकेष्वपि कर्सव्यानि १ न,--दवयु- 
च्यते। कस्मात् १ भग्निसम्बन्धेन विधानात् । ज्यच्चकरणं परि 

समूहनश्च खखनिसंवन्धेन विधोयते । न खख्ष्टोमक्षेःग्निरस्ति । 
भधापि स्यात् ,-- एतस्मादेव कारणान्तत्राप्यमिसुत्पादयिष्यामरे, 

--इ्ति। प्रतोयते । नाप्रयोजकल्वात् । मैषा साध्वौ कल्पना । 

कषात् १९ भ्रप्रयोज्कत्वात् । सि खल्षम्निमनुद् तत्संवन्धेन 

जपादिकमेव वाक्यानि विदधति, न पुनरम्निमुत्ाददितुमपि प्रयो 
जयन्ति। कथं श्नायतै ? वाक्यस्य तव्रासामर्धयात् । उभयपरत्व 
वाक्छमेदापत्तेश्च । कथम् ? पनिसंबन्धेमेतानि कर्तव्यानि, सम्नि- 
खोत्पादनौोयः,- इति यदि रावप्यर्थो विधितृसितौ,.भिव्येत ति 
वादम् । भन्धदस्य रपं विधोयमानस्य भन्धश्चानुृद्यमानख् भवति। 
तस्मात् ,-सोमङेष्षेव एवमन्तानां करणम् ,- इति सिम् । 

त्वक्षारलु,-होमानां 'वच्यमाणप्रागुक्ञनितयनेमित्तिकानाम् ,- 
इति वरयाश्चकार॥०॥६॥०॥ 
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काम्येषु च प्रप्रदः॥ ७॥ 

प्रपदः+- तप तेजख,-ष्व्यादिंकोमन्ः, काम्येषु पुरस्थात् जप 

-ब्मः। चशब्दात् सहोमकेष्वपि। एलदुक्षं भवति ¶ दिर्विधानि वावत् 

काम्यानि भवम्सि-डोमसंयुक्षाग्होमकानि च । तव, वेर्पाक्तो- 

होमसं युलञेष्येव, प्रपदसु सव्यैतेव स्यात् ,-ष्ति । सदिदं काम्यपदं 

होमादन्येषामपि काम्यानां ग्रहणायेम् ।* काग्येष्वत.जउशम्-श्ति 

खण्वाचायः सशटोमकान्धेव काम्धान्धभिप्रे् सूत्रयाश्चकार,-इ्ति 

त्निष्यते। भरतएव चशब्दः सोमकानां समुश्चयाधः। अधवा । 

पूववषु चेके,-ष्त्युभयेषामभिकारात् पूव्वष्वप्ययं विधिः स्यात्| 

अतस्तव्रिरासाधं काम्यग्रहणम् । चशबष्दमेवकाराधं वण॑यतस्तश्व- 

कारस्याप्येतैव वणेन भ्रनुमतेति गम्यते । एवश्च, पूर्वाणि पूर्वे 

ष्वपि पक्षतः प्राप्तानि,-ष्ति बोषव्यम् ॥०॥ॐ॥ ° ॥ 

भथेदानीं प्रपदवे रूपाच्चयोजपश्रकारोऽभिधौयते,- 

तपश्च तेजसेति जपरिला प्राणायाममायम्याधमना- 

वेरूपरा्मारभ्योच्छसेत् ॥ ८ ॥ 

तपश तैज,-श्त्यादिमन्ं ( प्रपदर्प्रं ) जपिला, तत्परिसमाप्तौ, 

प्राखानामायमनं प्राशायामः,--“विरभ्यस्तः पूरककुमभकरेच- 

काष्यः प्राणायामः" ,--इ्ति सम्यासूवोक्ञलक्षणः, तमायम्य 

कछला, - द्व्यर्थः । प्रधमं प्राणानायम्य "पञ्ात्तपच तेजष,- 

दत्यादिमन्रजपः,- इत्यसङ्गतेषाकल्यना । 'सर्धममा;' अर्थैः प्रयो- 
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जनम्, तसन् मनो यख, सोऽयमर्धममाः,-यः क्िद्धः 

साधयितुमभिप्रेतः, ते ध्यायन् --दवयेतत्। बेरूपाच्चमारभ्यः 

"ठच्छसेत्' प्राणान् विमुचेत् , विमुच्य च वैरूपाच्चं मन्तं समापयेत् 

पाषहठत्य,- इति बश्चित् पठति, बेरूपात्तं जप्ता वायं रेचयेत् , 

-दइति व्याचष्टे च। प्राणायामोऽप्यवं का्येष्वैव स्यात् न 

पूर्वेषु । कथं त्रायते? भरधमनाः,- शति करणात् । प्रपद् 
जपानम्तरविघ्रानाच्। 

मत्र फथिदाष्ट। प्राणानां संयमनमेवात् कक्चव्यसुपदिश्यते, 

मतु प्राणायामो यथोक्ललक्षणः,-इति । तदसङ्गतम् । कस्मात् ? 

प्राणायाममायम्य,- दति सूत्रणात् । मन्या, प्राणानायम्य,- 

दति करुय्यत् । एतन,--प्राणधारणमात्रं वदता रपुनन्द्नेनेतदनु- 
पपर्तिभिया, प्राणानायम्य,- इति यत् परिकल्पा लिखितं, तद- 

प्यनादरणोयम् । प्राणायाममायम्य,--ष्तयेतस्यैव पाठय सन्बत्ो- 

पलम्भात् । पष्वरव्याख्याठभिम्तयेव वर्णनाच । शिष्टाश्च प्रागायास- 

मेव यधोक्लनक्नणमाचरन्ति, न प्राणधारणमातम्। स खखयं 

प्रपदो वेरूपात्तश्च त्तिप्रहोमेषु न भवति ! कुतः १ 

“न कुरवयात् च्रिप्रहोमेषु दिजः परिसमूहनम् । 

वेरूपात्तञ्च न जपेत् प्रपदच्च विवन्नं येत्" । 

द्रति वचनात् ॥०॥८॥ ०॥ 

काम्येषु निरात्रामोजनम् ॥ ६ ॥ 

काम्येषु कन््रसु कत्तटोषु विरा्रमभोजनं प्रथमतः करणीयम् । 
ह। काम्येषु, षति किमथ क्रियते १ ननु काम्येषवत ऊद्धम्, 
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-द्तपिक्लतान्येव काम्यानि। नैष .दोष्टः। पूर्वेषु चके.-- 

(त्यभयेषामधिकारात् पूर्व॑ष्वेतत् कदाचिदपि माभृदिवयेवमधः 

वात् काम्यग्रहणस्य ॥ ° ॥ ९ ॥ ° ॥" 

चणि वा भक्तानि॥ १०१५ 

्ररात्रमतापि सम्बध्यते। त्रौणिवा भक्तानि भोजनानि कत्त 

ानि। तीखयेवेति नियमाधंतयुा पथ्थवसानैत् भक्तान्तराणां 

निहस्तिरवगम्यते। एतदुक्तं भवति । विरात्रमेकभक्तं नक्घ वा 

ङ थात् ,- इति । भभक्ञानि,--इति पाटेपि तौग्येव भभक्ञानि, 

दूति मक्ञत्रयमात्रमेव लभ्यते,- दति समान एवाधः। बाश- 

ब्टात् जघन्योऽयं प्तः। तेनागक्तस्येव स्यात्, न तु शक्त 

स्यापि॥०॥१०॥ °॥ 

निलयप्रयुक्तानान्तु प्रथमप्रयोगेषु ॥ ११॥ 

निल्यमहरहर्यानि कर्मापि प्रयुज्यन्ते, तानि नित्यप्रयुक्तानि,- 

“भरित्यनकाममारं नित्यं प्रयुष्नीतः"-द्त्येवमादोनि। तैषां 

प्रथमप्रयोगेषु प्रयमारम्मीषु विरात्राभोजनादिकं नतु प्रतिप्रयोग- 

मित्यर्थः। अशक्यत्वादित्यभिप्रायः। भ्रधवा। यानि नित 

प्रयुज्यन्ते, तानि नित्यप्रयुक्ञानि त्रौहियवहोमहरितगोमय- 

मादीनि, तेषामिव्यधेः। तदनेन, भ्रनित्यप्रयक्ञानां प्रति 

प्रयोगं करणं दप्रयति। तुशष्टोऽन्धकोनिपातो मुखसुखार्थ 

बा॥०॥११॥०॥ ॥ 
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उपोष्य तु यलनौयप्रयोगेषु ॥ १९॥ 

यजनीयेति प्॑तादियन्नमाहुः 4 तेषां यजनौयानां यः प्रयोगोऽमु- 

्ानं तेषु उपोष्य प्रयोगः कन्थः, न तवर जरिराताभोजनादिक- 

मित्य: । तुशब्द? पू्यैवत् वोहव्यः । 

भाह । भध, इटमवाच्यं ननु तव्रोपवासविधानादेव स प्राप्यत, 

प्रथो्ते,-- कारणं व्यम् । उश्यते । नित्ये तावत् पत्लादिचरौ 
उपवासः सूवितः, न सं काम्येषु प्राप्रोति, भ्रतः काम्येऽपि तस्य 
प्रा्यथमेतत् सुभ्रितम् । भ्रयवा। उपवासवत् भिराव्राभोजना- 
दिकमपि स्यात् , प्रतस्तबिहष्यधमेतदुच्यते। कथं नाम १ उपो- 
व्येव न पुनस्तिरा्राभोजनादिकमपि क्रता,-ष्ति। एवच्च, तु- 

शब्द्; तिराव्राभोजनादिव्यवच्छेदको भवति । 

एव वा- 

यजनोये$हनि प्रतिपदि प्रयोगोऽनुष्ठामं येषां, तानि यज- 
नौय प्रयोगानि भलद्छौनिर्गोदादीनि। तषु यजनीयप्रयोगेष 
उपोष्य प्रयोगः । उपवसथ एव सवर पुर्रणं नतु जिराबा- 
भोजना दौत्यथेः । यजनी यपदेनात्र प्रतिपदु्यते। कस्मात् ? 

यजनोयेऽद्ि सोमधेहारण्यां दिगि टश्यते । 
श्त्यादि प्रयोगदप्रमात् । पक्षादियन्ने तु उपवसधस्य विशेष- 

विधिमहिजरा चिरा्राभोजनारैस्ततराप्रव्तिरनुसन्धेया ॥ ° ॥ 

॥ १२॥०॥ 

उपरिष्टादचपसान्निपातिकम् ॥ १३ ॥ 
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यत् किल सत्रिपतितभेव श्रायते, तत् साज्निपातिकमनियत- 

निमित्तं परिवेषादिकमाचच्छषहे। तदिदं सात्रिपातिकमुपरिष्टा- 
शेतं भवति। दीका पुरणं तिराबारभोजनादिकमित्येतत् । 

चपरिष्टात् कषः पात् दौला यद्य, ठदिददुपरिष्टारे्म्॥ 

॥०॥१३॥०॥ 

काम्यपरिभाषामभिधाय, पयेदानीं काम्यानि कमौाण्यभिधीयन्ते- 

अरण्ये प्रपदं प्रयुश्नौत दभष्वासौन॑ः॥ १४॥ 

अरण्य प्रपदं ययोक्षलकलषणं प्रयुष्लोत। कथम् १ मासोनः; ठप. 

विष्टः श १ दर्भेषु कुगेष् ॥*॥१४॥०॥ 

दर्भेषु, -्त्येवदिदानौं विगिनशि,- 

्रक्तेषु ब्रह्मश सकामः ॥ १५॥ 

त्रह्मवच्चसमध्यवना्रयं तेजः । तत् कामयते,- दति ब्रह्मववर्च॑ष- 

कामः। स खखवयं ब्रह्मवच्चसकामः, प्राकलेषु प्रागग्रेषु , दभ- 

ष्वासौीनः भरणे प्रपदं प्रयुष्लीत,-ष्ति सम्बध्वते। केचित् 

पून्यणए सूत्रेण सहस्परकसूनतामिष्छन्ति ॥०।१५॥०॥ 

उद् ककूलेषु पुश्रपशकामः॥ १६॥ 

पवान् पपं यः काम्यते सोऽय पृवपहकामः, खउदककूलेषु 

उदगगरेषु दर्मष्वासौनः भरण्य प्रपदं प्रयुष्नी त, -त्यशुवत्तं ते ५ 
॥ ° ॥ १६॥ ०) 

३४ 
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उभयेषभयकामः ॥ १७॥ 

उभयं कामयते,--ष्त्युभयकामः.; ब्रह्मव्चसकामः तपकम 

भिलितोभयकामः- ष्वेतत् । भपर राह । “उमयकामः- व्रह्म 

वद्सकामः पुत्रकामश्च । अधवा । ब्रह्मवर्चसकामः पशुकाम" 

--ष्ति। स खल्वयसुभयकामः, उभयेषु प्रागग्रेषु उदगगरेष॒ च 

मिलितेष्वित्ययः। दरभेष्वासोनः,--भरण्डेप्रपदं प्रयु्नोत,--शत्यमु- 

वषत एव । सेधं तिस काम्यकगविधानाथ । कायेषु च 

प्रपदः,--षत्यस्य विगरेषार्था,- षति केचित् ॥ ° ॥ १७॥ °॥ 

पश स्स्ययनकामो त्रौ हियवहोमं प्रयुन्नोत सहसर- 
बाहर्गोपिलय इति ॥ १८॥ 

पशनां खस्ययनं मङ्गलमारोग्यमिल्येतत् । तत् कामयते,-- इति 

पशखसत्यथनकामः । ब्रौहियवो प्रसिश्ौ । ताभ्यां मिख्राभ्यां होमो- 

त्री हियवदहोमः। तं प्रयुश्नीत कुयात् , सदस्रबादुरिति मन्तेण । 

चिप्रहोममतेच्छन्ति। पशणष्टेनाश्र गावोऽभिप्रेयन्ते,--द्त्यव- 

गच्छामः। कस्मात् ! गोपत्य दति मन््लिद्गानुग्रहात् | ठरत्- 

चुदरपशूनासुपरिषटाहिगेषोपदेशाच्च॥०॥ १८॥ ° ॥ 

कोतोमतेन महादक्षफलानि परिजप्य प्रयच्छेत् ॥ 
॥ १९ ॥ 

सहागुषयोगात् महाहक्लोऽभिप्रितः, न परिमाणमदच्वात् । एव- 

भेके । महागुणयोगात् परिमा णमहष्वाच महाह । एवमपरे । 
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क्ष; पुनरसौ १ यः कशिदोज्यफलः चु तनारिकेलादिः,- द्याह । 

महत्तस्य फन्दनि महाह त्फलानि । कौतोमतेन कोतोमतशण्द- 

वता मन्तेणए ;--“"कौनोमतं संवननं '”--इत्वांदिना मन्ेशेतयेतत् । 

परिजप्य ग्रयश्छेत् टद्यात् ॥०॥ १८ ॥ ०,॥ 

कष्य प्रयच्छेत् १-- 

यस्यात्मनि प्रसाद्मिक्छेत्तो ॥ २० ॥ 

कनि स्वस्मिन् विषये यस्य प्रसक्रतामिच्छेत् , स्र प्रयच्छेत् ॥ 

॥०॥२०॥ ० ॥ 

{किं परिजपितानि सर्व्वाण्येव फनानि तस्मे प्रयच्छेत् ? न। 

किन्सहि ?-- 

एकभूयाटखात्मनो युग्मानि कुर्यात् ॥ २१ ॥ 

तवां फलानां मध्यात् एकभू्ामि-युग्सानि ममानि, फलानि 

प्रासन: श्रां कुात् कन्पथेत् । एकेन भूरसि एकभू्ासि-- 

एकालिकानीत्यर्ध;। एतदकं भवति । कानिचित् फलानि परि- 

जप्य तेषां मभ्यात् कियन्ति अयुग्मानि फलाति यस्यामनि 

प्रमादमिन्छेत् तस्मै प्रयच्छेत्, तेभ्य एकेन फलेनाधिकानि 

्रतएव युग्मानि फनानि भ्रानोऽयं कुयात् ,- ब्ति। भाह। 

ननु मन्धिमाम्यात् भयुग्मानि,- त्यपि शक्यते वगांयितुम् ? 

उच्यते, सत्यं शक्ये वयित, कल्पनागोरवापरेसु न तधा 

वरयत । माद्ध(निक्षताचारमनो युग्सानामेवे व्यितुमु चितत्वात् । 
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युग्मानि किल माङ्गलिकानि भवन्ति। वहिपू्तषु युगमानाय- 

येत्"--द्त्यादिदथंनात्॥ ०॥२१॥ ° ॥ 

वृ्द्षेति पश्च: ॥ २२॥ 

पश्चामारचां समाहारः पश्चश्चः। दक्त (द्व ,--श्येवमादिक्षः 

पर्चाऽधिक्ञतो वेदितव्यः ॥ ०।॥२२॥ ° ॥ 

क. । © + © 

तस्मिन् प्रधमं पाथिवंः कम्य ॥ २३॥ 

तस्िन् भधिष्ठाति पञ्चच, तदिषये,- इव्यर्थः । प्रथममायं क्म 

पाथिवम्। पएथिव्यधं क्रियत, इति पार्थिवम्--प्रामचैत्ा्यथंम् 

--ष्त्यथेः। व्सिंष्यते,--इ्ति सूत्रशेषः॥०॥२२॥०॥ 

पमासमभुक्ा ॥ २४॥ 

कं्व्यात् ,--इ्ति सूत्रशेषः।. भस्मात् विरेषोपदेश्ात् भरव 

समान्य पुरश्चरगस्य तिरा्राभोजनारेनिहतन्तिरिति बोर 

व्यम् ॥०॥२४॥ ०॥ 

सशक्तौ वा पेयामन्यतर,कालम् ॥ २५ ॥ 

भदैमासाभोजनस् खण्वशक्लौो प्रज्ञतमश्मासं व्याप्य पेयां वा 
पौला पाधिंवं कम कुर्यात् । “पेया जाणाऽच्छमष्डयोः""-- 
इत्याभिधानिकाः। किं सायम् ? न । 'भरन्यतरं कालम्" । प्रातर्न्वा 

साब वा,--द्त्यनियमः॥०।॥२५॥ °॥ 



[8 १्,५ जख. ] रद्यश्खम् । १७७ 

यवाष नं परि पश्येत् ॥ २६ ॥ 

यत्र यस्मिन् काले पेषं पित् ,-- तस्मिन् काले भाकानमात- 

च्छया परिपग्येन्--दपष्ादावितिवाक्धयेषः ।, 

यवं वा,-- 

यतर यस्यां पेयायामालमानं परिप्रश्येत् , तांपैयां पोल्वा,-ष्ति 

एर्व्वोकां पेयामनेन विगिनरि॥०॥र९.॥ ०५ 

एतदतमर् मासव्रतेषु ॥ २७॥ 

वत्र यत्राहमासव्रतमुपटेच्यते , तत तत्--"साचितगशतकामोऽ 

मात्रत" द्व्येवमादो, एनत् पभनगन्तरोक्ं व्रतं बोदहव्यम् ॥ 

1० ॥२७॥ ० ॥ 
(न गीं 9 + धिं [| 

्रासङ्गिकमभिधाय भ्रयेदानीं प्रकतं पायिवं कर्माह,- 

पौणमास्याधरान्रादव्रिदासिनि टे नाभिमाज्- 
मवगाद्याच्ततण्डलाग नतेष्वा््येन जुहु यात्-खाह- 

व्यदके ॥ २८॥ 

पौणमास्यां रारो, -इत्यतिरोहिताथेम् । “विदामः गोषः, म 

यस्य कृटस्याम्तिस विदामौ। भ्रविदामी ग्रौषंऽप्यत्तोणजनः, 

इत्यर्थः । तम्मिम् भ्रविदासिनि कदेति केचित् भ्राचायय- 

पष्सु पाह ग्टषह्ासग्रद। 

“मध्य स्थणए्टिलमन्ते च वारिणा परिसंठतम् | 

भविदासिनं छदं विद्धात्ताद्पं कमयो विदुः" । 
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दति । तदेतखिम् भरविदासिंनि कदे, नाभिमानं नाभिपरिमितम् 

उदकम् प्रवगाष् भवतो, पक्तततण्डलाम्--प्र्षता यवा 

तग्डलाख तान्--यवमि्चान् व्रीहितष लान् ,--प्त्यथः । पक 

तानां यवानां तलान् ,-ष्त्यन्ये। भपरे पुनर भक्ततशब्देन 

नण्डनलानेव विशेषयन्ति ;-भ्रचतानखण्डितान् तखलान् ,-- | 

ष्ति। तदेतदुभयमप्यसङ्गलम्। कस्मात् ? 

“गोवाहनकुद्रपशखस्तिकन्चसपि विषु । 

जलषामभे च मिग्राभ्यां दरष्याभ्यां होम इष्यते। 

इति वचनात् । तस्मात् यथोक्घ एवाथः। तानिमानक्षत- 

तण््नान् ऋगन्तेषु प्रक्षतानां पञ्चानामृचामवसानेष्, भ्रास्येन 

मुखेन जुहुयात. खारत्यञ्चाय्य । कुत्र जुहयात् ! उदक्त जले। 

भन[{म्निकत्वादस्मिन् होमे स्वाहाकारविलोपं कचिदाशष्लोत मन्द् 

मतिरिति खश्षाचार्य्यः खाति सूत्रयाच्चकार। तस्मात् , स्वाहा 

कारावसान एव होमोऽयं स्यात. । ऋगन्तेष्,-- षति तदि किम- 
थम् ? प्रयेकं ऋगवसानेष्, होमप्रन्नापनाधमित्याइ। भन्यया 

खल्षेक वाइति: पञ्चच्चन स्यादित्यपि कथिदागशङ्गोत। भवच, 

भरनग्निकलत्वात् यावदुक्तमेव कत्तव्यमिति द्रष्टव्यम् ॥ ° ॥ रद ॥०॥. 

अथापरम् ॥ २९ ॥ 

भधगब्दः पूर्व्वोक्षत्रिरात्राभोजनाद्याननारययायः । पूव्यप्रक्ञतपश्च- 

चमुसन्धानायः वा । भथ एतस्मितरेव पञ्चच भपरं भरन्धत. कमम, 
वसिष्यते,-- षति सूत्रग्रोष्तः॥०॥२९॥ ° ॥ 

तदपरं फश्च श्रमिधोयतै, भा खद्डिकापरिसमापिः = 
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प्रथमथाऽऽदिवल्यमुपतिष्ेवं भोगकामोऽ्पति- 
चचुव्विषये सिद्ालर्थः॥ ३० ॥ , 

प्रज्ञतस्य पञ्चच्चस्य प्रथमया ऋचा,--हच एव पक्घस्ति्ठति,-- 

| इत्यादिकयेत्येतत् । भादिव्यमुपतिष्ठेत भाराधयेव्। उपलखान- 

चेदम् ,-- 

"तदसंसक्तपाण्छिव्वा णकपगद्परदपि। 

कुर्यात् कताज लिव्व)ऽपि ऊर बाहरथा पिव" । 

धति क्प्रदोपोक्षप्रकारेण करणीयम् । कः; उपतिष्ठेत १ 'भोम- 

कामः'। भोगं कामयते,- इति भोगकामः। कस्िन् प्रदेशे ठप 

तिष्ठेत १ भ्रथपतिचक्ुव्विषये। वस्मादधपतेः सकाशात् भोगं 
कामयते, तस्यार्धपतैः चकु व्यषये चन्ुर्गगचरे प्रदं । एवं क्तं 

खस्षस्य, "सिहयति' श्रथः" प्रयोजनम् ॥ ० ॥ ३० ॥ ° ॥ 

दितौययाऽऽदिलये परिविष्यमाणेऽक्ततण्डलान् 
लुहयात् वहत्यज्रखस्ययनका।मः ॥ ३१ ॥ 

पदं भ्रायते,--श्ति पतं वाहनमाचक्छहे। हहनतगब्द्ा महदहचनः । 

हहत् च तत. पत्रशेति हहत्पतवरं हस्य प्ता दिक्रमुखते । तषां खरुत्य- 

यनमारोग्यं क(मयते, --द्ति हहत्यत्रखस्खयनकामः ; --प्रक्षतस्य 

पश्चर्चस्य दहितौयया ऋचा,--कते सत्ये प्रतिष्ठितम् ,--षतयेव- 

मादिकयेव्येतत् ! भादिव्ये सवितरि परिविष्यमाषे, भकचचत- 
तण्डलाम् जुष्टयात् ,--ष्युक्ताधम् ) परिवेषः परिधिरित्यनकी- 
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न्तरम् । यत खशवादिव्यस्य किरणाः वातेन मण्डनीमूताः तस्व 

परितो मालाभाः लच्यन्ते, सोऽयमा दित्यस्य परिबेषः,- श्त्या 

चलत । तथा चोक्तम् । । 

'ववातेन.मण्डली भूताः सूर्याचन्द्रमसोः करा | 

मालाभा व्योजि तन्वन्त; परिवेषाः प्रकौसिंताः'' । 

इति । तदिदसुपरिष्टाहेम् । लिप्रहोममजरश्छन्ति ३१ 

ढतौयया चन्द्रमसि तिलत्डलान् लुद्रपशखस्तय- 
वनकामः ॥ २२॥ 

प्रक्लश्य पश्चश्चस्य उतोयया ऋचा,--परभिभागोऽजि,.- लयाः 
कयेत्येतत. । चन्द्रमसि परिविष्यमाणे तिललण्डनलान् जुषयादिलः- 

शुवत्तते। तिलतण्ुलान् ,- शति, भक्तततर्लान् ,-ष्ति- 

क्टूव्याख्येयम् । को लुष्यत् १ शुद्रपश्खम्त्ययनकामः। कुद 

सश्वश्ब्देनाजाविकाद्यु यते । सव्व॑मन्धत् पूव्यैवत् ॥ ° ॥ ३२ ॥ ° ॥ 

चतुध्याऽऽदिलयसुपरश्यायार्घान् प्रति पद्येत खर्ल- 
धषानागच्छति ॥ ३३ ॥ 

प्रजञतस्य पञ्चचचस्य घतुच्धा ऋला,-कोश व पूर्णां वसुना, इ्या- 

दिकयेयेतस. । पूच्यैवत. प्रादिल्यसुपखाय, भर्थान् प्रति लकौ 
त्य, तान् साधयितुमिति यावत. । पद्येत गच्छेत् । पर्थान् प्रप- 

खत, षति पाठेऽपि, भधन. साधयितुमिति पू्व्वोह्न एवार्थः, 
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एषं गच्छन् वल्षयं गन्ता, खख्र्धवा ना ग॑च्छति । यमर्थमभिसन्वाय 

गच्छति, तदान् खस्तिमांचागच्छति ग्यम् ॥ ० ॥११॥ ° ॥ 

पञ्चम्याऽऽदिव्यमुपस्थाय हान् प्रपद्यत, खस 
गृहानागच्छति खस्ति गहानागच्छति ॥ ३४॥ 

प्रकतस्य पश्चचंस्य पञ्चम्या ऋवा,--पाकागस्यष पाकाः, 

शत्यादिकयेत्येतत् । तदनया कचा पृ्ैवद्।दित्यसुपखयाय गडान् 

प्रति लक्तौक्षत्य प्रपद्येत गच्छेत् --प्रवासखः,- इति वाक्यशेषः । 

सयवा । गान् परित्यज्य प्रपश्येत गच्छन् प्रवसेदिव्यधंः। ग्टहात् 

प्रपद्येल,--श्ति पठे, हाल सकाशात. प्रतद्येत,-षति स 

एवार्थः। एवं प्रपमानः खखूषयं खस्ति मष्गलं यथा भवति 

तथा ग्टहानागच्छति। हिव्यैचनं पश्र्चाधिकारसमापिगप्रत्रा- 

पनाधम् ॥ ° ॥३४॥०॥ 

दति महामहोपाध्यायराधाकान्ससिहान्तवागौ शभह्यवाया- 

मजग्रौयन्द्रकान्ततकारषङ्ारस्य कतौ गोभिनोयग्द्मसूवरभाष्ये 

चतुधप्रपाठकस्य पञ्चमो खण्डिका समाप्ता ॥ °॥ 

२६ 



गोभिलोय-ग्द्य मृते 

'दतुचेप्रपाढमे घटो खणिक्षा। 

~ नि @ कक 

मूरिचनकाममारं नियं प्रयुञ्चौत ॥ १॥ 

भूरित्ययं मन्छप्रतौकः। मूरित्यादिकमनकाममारं मन्तं नित्यमह- 

रह; प्रयुश्नीत । भ्रनकाममारशष्देम, “भूमुवः खरो सून ष्व 

थे” इ्त्यादिको मन््ो भणत | कुतः ? योगात् प्रसिदेश्च। 

योगस्तावत् । मरणं मारः, कषाम इच्छा । कामेन मारो यस्मात् 

सोऽयं काममारः, सन भवलोत्यकाममारः। न भकाममारोऽन- 

काममारः। इच्छयैव मरणं यस्मादित्यथंः | प्रसिरशिघ्ाध्येदसम्प्रदा- 

यागता वोदव्या॥*॥१॥ 

म केवलमिच्छयेव मर्यमस्माश्मन्ात् सम्पद्यते, षपितु यः खणषेतं 

मन्तमहरहः प्रयुङ्कः , तस्य,- 

न प्रापररोगाच्राभिचाराहइयम् ॥ ९॥ 

पापरोगः कुष्ठराजयच्छादिः । भभिचारः श्येनसद् गादिः। तस्मात् 

भय न भवति ॥०॥२॥०॥ 

अलच्छ्मो निर्णोदः॥२३॥ 

परलद्मोः प्रसि । तस्या निर्णदो निरहारो नाश्कः,-- शयेत् । 

कः पुनरसो ! वच्यमाणो होमः॥*॥३२॥*॥ 



४१, ६. गह्यल्जम् | क्श 

स खष्वयमल्छमौनिर्णादो होमः ,~ `: 

यजनौयप्रगरोगः ॥ 8 ॥ - 

यज्ञन येऽइनि प्रयोगोऽनुष्ठानं यस्य,-सोयं प्रजनौयप्रयोगः। 

यन्नदिने कतव्य; ,--ष्त्ययः। यजनौयप्रयोगलतवादु पवसथएवाव्र 

पुरश्चरणं स्यात् । यद्यपि यजनोयप्रयोगोऽयं, तथापि तदौयचरणा 

न करणोयः, किन्तु द्रव्यानादेशाद्गज्येनेक स्यात् । 

अपर भाष यजनीयस्य प्रयोगोऽनुानं य्य सोऽयं 

यजनोयप्रपागः। न खखघ्च यजनोप्परप्रागत्वं विक्नातं यनाय 

मनुवादः स्यात् , किन्तु भविन्नातं विधोयते । तेन, यञ्जनौयवत् 

प्रयोगः.--ष्ू्यथः सिदाभवरति। तस्मात् धमरप्रेभोऽयम् । “उपोष्य 

तु यजनोयप्रयोगीषुःः--श्ति सूत्रित उपवासो;व्र प्रदिश्यते कथं 

पुनरसति विप्रत्यये व्यधः शक्योऽवगन्तुम् ? शक्यः ,-श्त्याह। 

कथम् ? यजनोयशब्दाऽयं कञ्यणा सम्बहः तत्पषहचरितं 

उपवसथ शक्रोति लक्षणया गमयितुम् । शक्ताति चेदमधिन्, 

पररेष्टमपि शक्राति। एवं खख्वन्तरेगापि वतिप्रत्ययं बत्यघः 

शक्योऽवगन्तुम् । स खकवयमयरः सप्तमाध्याय प्रपञितः , तत्रेवानु- 

मन्धयः॥०॥४॥ °॥ 

भयेदानोमनलच्छमो निर्णोदो हामोऽभिधौयते,-- 

मूर्होधिम इलेककया ॥ ५॥ 

मूङञोधिने - -इयादिकोऽषशषऽत्ाभिप्रिती बोरष्यः । तां ; दलल- 



शद४ गो भिलौयं [ ४१. ६ख. | 

टानार्चाभमेकंकया ऋचः एदीक्षा प्राहतिर्होतव्या । भलच्छमौी- 

नि्णोदःः-शत्येकवचनात् सव्वाभिरे केवादतिः स्यादित्यपि कदा- 

चिदा स्यात् कस्यवचिशनन्दमतः , भ्रतस्त्रिरासाधमाचाय- 

एकंकयेत्याह ॥ ० ॥५॥०॥ ` 

किं मन्ाणामभ्ययनक्रमेणेव ष्टावाहुतयो होतव्याः? न। 

कघन्सहि ? 

या तिरक्नोति सप्तमौ ॥ ६॥ 

या तिर्ौत्यनया ऋचा सप्तमौ भाहूतिर्होतव्या । सेयख्क् प्रदे 
शान्तरपटितैति द्रष्टव्यम्। तरेवमष्टर्चत्य षडमि म्भः पाठक्रमात् 
षाहनोशत्वा, या तिरखौीत्यनया ऋचा प्रदेणान्तरपरिपटिलया 
सत्म्याहतिष्तव्या । खिता तावदविनियुक्गेवाष्टश्च्य सप्तमौ 

ऋगषटमो च॥०॥६॥०॥ 

तदनन्तरम् ,- 

त् | ५ 

वनद् व्यञ्च: ॥ ॐ ॥ 

वामदेवो नाम ऋषिः, तदीया वः वामरेव्यर्चः। श्रथवा। 
वामदेष्यं नामसाम, तत् यार ऋक्षु गीयत ता वामटैव्यश्चः। 

कयानञ्चितव भाभूवत्' -इतिल्यचो भण्यन्ते । तासामप्येककयव 
ऋचा ्ामःस्यात् , नतु व्युचेनेव। कुलः? एकंकया,--इत्य- 

मुव नात् । तदिदमुपरिष्टात् खष्टोकरिष्ामः॥ ०॥७॥°॥ 
एतदनन्तर्च ,- । | 

ॐ 



[ १प्र. ६.ख. ) गद्य सुचम् २८५ 

महव्यादतवश्ष॥८॥ 

महाव्याद्रतयो भूराद्यास्तिखः । तासामप्येककया एकंका पषति- 

ईतिव्या॥०॥८॥ ° ॥ + 

प्रजाप्रत इल्यत्तमा ॥ € ॥ 
[|] । 

प्रजापते न लदिव्यष्ट्ध्याषटम्या कवा उत्तमा भग्यं षष्ति 

तव्या । तदेवमषटचम्याषटम्या ऋचो विनियोगः सूवितः। भाइ । 

श्रथ, उत्तमा,--द्व्येलदवाच्यं पाठक्रमाटेवेतस्मा उभ्षमतसिदेः, 

 भ्रथोच्यते,- कारणं वक्तव्यम् } उच्यते, परस्या उसषमत्वचना- 

दुपो्माऽपि काचिदादुतिविन्नायते। का पुनसपोस्षमा नामा- 

हुतिरभिप्रेता ? गृण । येयमश्टचस्य सप्रमौ ऋक् -भ्पेहि तम्, 

-ष्त्यादिका साग््रतमप्यविनियुक्गंष स्थिता, सेयसुपान्तमा श्त्य- 

वगश्छामः। कक्मात् कारणात्? तस्या विनिग्रोगान्सरानवगतेः, 

उपस्थितत्वाच्च । तदेवमष्टश्चस्य क्रमपरिपटिताः (्परिषाधं यजा- 

महे षवयेवमन्ाः षट् ऋचः, प्रदेशरान्तरपडिता या तिरो. 

व्येका, वामदेव्यच्चस्तिख्लः, महाव्यादतयस्िखखलः । एवन्तावत् 

तवयोदभाहुययो भवन्ति । प्रपि लमिति चतुदभौ। प्रजापतेन 

त्वदिति पश्चदशो बोहव्या । तधा चोक्तम् । 

“विहारो वामटेष्यश्चां व्याहृतीनां तथेव । 

भरल्छोनाग्रते रामे स्यादपेहि चतुद" ॥ 

दूति॥०॥९॥०॥ 



२८९ गोभिशौयं [४प्र. ६ख.] 

पथवसितोऽलश्छौनिर्णोदः । रधेदानीं कश्ान्तरं वक्षमारभते,- 

यग्रोऽहं भव्ममौति यशस्काम भादिलयमुपतिष्टेत 

पुव्वाह्हमध्यन्दिनापराह्लियु ॥ १. ॥ 

योऽ भवामोति पच्च्चऽ्ाभिप्रेतः। सेनादित्यसुपतिष्टेत। कः १ 

यशस्कामः । यशः कामयतेयः, सोऽयं यशस्कामः। कस्मिन् 

काले? पूव्याह्नमध्यन्दिनापराष्ेषु । तिषूष्वपि सन्ध्यासु,-- 

इत्यथः । कुतः १ परतः मन्धिवेलयोः पूर्व्वाह्वापराह्नपदप्रयोग- 

दभ्रनात् । एवच्च, निन्यो प्रखानादनन्तरमेतदुपस्थानं स्यात् । यथा. 

सुतार्थं एव सम्यक् इति केचित् ॥०॥१०॥०॥ 

किं यधाप्रठितनैव पञ्चन् १ न। कथन्ति? 

प्रातग्ह्लखेति सन्नामयन् ॥ ११॥ 

प्रातरहस्य,- षति मन्तभागं सत्रामयन् , सम्यक्-- यथालिङ्ग, 

नामयन् परिणमयन्-जहं कु्मैत्रित्यथः। एतदुक्षं भवति। 

प्रातरष्कस्य तेजसः,--ष्त्येतस्मिन् मन्तस्थाने ,-मध्यन्द्िनिस्य 

तेजसः,- षति मध्यन्दिने, ्रपराह्वस्य तजसः,--ष्त्यपराङ्क, जद 

ञय्यादिति ॥ ०॥ ११॥ ° ॥ 

कन्म्ाम्तरमादइ,-- 

सन्धिबेलयोरुपस्यान८खसययनमादि्नावमिदल्य- 
न्तं त्वाऽऽरद्ल्यानूदियासमिति पूर्वाह्न, प्रतिति- 
छन्त त्वाऽऽदिल्यानुप्रतिष्ठासमिव्यपराङ्घं ॥ १२॥ 



[९१्र. ९अ.] एद्यसत्रम् | २४७ 

सन्धिषेलयोः प्रातः सायर्मित्येतत् । "उपस्थानं कर्तव्यमिति सूतर- 

रेष: । किन १ भादि नावमित्यनया भनुष्टभा यजुहयसहितया । 

कस्य ठपखयानम् ! भादिव्यस्य.। कथं च्नायते १ अधिकारात् । 

` मन्धलिङ्गाच्च। किमयं पुनरिदमुपख्ानम् १ .खस्यमनम् । खस्ति 

म्रलं प्रयति गच्छति प्राप्रोल्यननेति खस्त्ययनम्- मङ्गलफलक- 

{मित्यधः । किं योरपि सख्ययोरविशेषैण यजुहं यस्याभिनिवेशः ? 

न । किन्ति! उदान्त् ला, दयेलद्धजञः पूतां विनियोक्ल- 

व्यम् | प्रतितिष्ठन्त ला,-ष्त्येतद्यज्लुरपर।ह्ग प्रयोक्तव्यम् । तथा 

च, लिङ्गवशादनयोव्धिनियोगः,--दत्यभिप्रायः ॥*॥ १२ ॥*॥ 

कम््रीन्रमाह,-- 

भाचितशतकामोऽर्दमासव्रतस्तामिश्रादौ त्रौहि- 

का८सौदनं ब्रह्मणान् भोजयित्वा ॥ १३॥ 

साचितग्रष्टेम शकटो भण्यते । कुतः ९ “मावचितं शकट प्राहुः" 

-श्ति वचतात्। शतशब्दो बहृत्ववचनः, कुतः! मेघण्टके 

काण्डे शतं सदस्नं'--द्ति वहुनामसु पाठात् । छ भराचितानां 

शतं कामयते,--शत्याचितशतकामः । ययप्याचितगरब्ट्न शकटो- 

भण्यते, तथाप्यत्र शाकटो भारः ;--तावत् परिमितं सुवणं 

निहानिप्रेतमित्यवगख्छामः। कम्प्रात् १ शक्रटमाव्रस्यानति- 

प्रयोजनत्वात् । तावति सुवर्णेऽप्याचितग्रष्दस्य सङ्तितलाच्च। 

तथा चोक्तम. |. 

“सुवपविस्तौ ईमनोऽचे कुरुविस्तसु तत्पले । 



र्ट गोमि्ीय [४१्. ६ ख, | 

तुला सियां पलशतं भारः स्याहं गतिखुला । 

प्राचितो दशमभाराः स्यः शाकटो भार भ्राचितः"'। 

इति| सपर ग्राह । "प्ाचितश्ब्टेनात बद्ुपशुधनघान्यमातनः 

प्राते । तधा हि चरिताचतादाचितानाम्"-- इति । स खखय- 
मावितगशतकामोऽमासव्रतः सन् ,-पूर्ववोक्षिन विधिना भरईैमासं 

व्रतं क्ल्या,-ष्त्येतत् । लमिख एव ता्मिशखः। तामिखस्य छष्णा- 

प्चस्य, भ्रादौ प्रतिपरौत्ययः । न्रौ हिकांसौदमं ब्राह्मणान् भोज- 

यित्वा । व्रीहयः प्रसिहाः। कांमगब्देन द्रोणपरिमाणं भण्यते । 

कस्मात् १ (द्रोणः स्यात् कांसमानकः'-- इति वचनात् । ब्रीरी- 

णां कासं ब्रौहिकांसं, त्रीहिकांसस्य भोदनो भक. त्रीहिकांसौदनः, 

तं प्रोहिकांसौदनं ब्राह्मणान् भोजयित्वा | 

पाह त्रोहिकांसस्य, त्रौष्िकांसयोः, त्रीहिकांसानाम्, 
--ष्ति जेधेव विग्रहस्य सश्वादेकलत्नेन विग्रहे कारणं वक्त 
व्यम् ? उश्यतै। प्रयमीपखितत्वाटेकवचनसंयोगाश्च एकत्वेनैव 
विग्रहमाचश्छरे। त्री हिकांसोदनमिलयेकवचने गुयमापे खले 

कत्वमागख्छति श्रदयम., भागच्छति षेत् ,--न युज्यते विना 

कारणमुत्स्रशटम.। उत्तरत्रापि, "तस्य',--श्व्येकवचनसंयो- 

गेन प्रीहिकांसस्य परामर्णाचचैवमवगच्छामः। प्रपि च। हित- 

बहत्वाभ्यां विग्रहे प्राह्मणवहूलं स्यात्, तचानिष्टम । कस्मात् 

कारणात् ! शाह तस्य दोषदश्मात्। कारणस्य चाविशेषात् । 

सधा च मनुः 

"सचिक्रियां देशकालो च द्यं ब्राह्मणसम्पदः । 

पश्चेतान् विस्तरो इन्ि तस्मान्रेहेत विस्तरम.” ॥ 



॥ ४पर.६ ल. | ए्द्यम्चम् | | ९८६. 

इति। तमात् , सत्क्ियाद्यतुरोधादवर ध्येकवचनेनेव विग्रहः ,-- 

बूत्यादरणोयम ॥ ० ॥ १९॥ °॥ 

तदेवं ब्राह्मणान् भोजयिला,-- * 

तद्य कणानपरासु सस्विबेलासु 'प्रयगयामालि- 

षक्रम्य चतुष्पथेऽग्निमुपसमाघायादिल्यमभिमुखो- 

सुष्याद्-भलाय खाहा भह्काय खाति ॥ १४॥ 

तथ्य प्रक्षतस्य व्रौहिकांसस्य, कणान् , 

"कम्बुकाघ् कणायैव फलौकरणकक्ुभाः'' । 

इ्वयुल्लरक्षणान् । जुह्यात् ,- षति सम्बन्धः । ते खल्िमे कणाः 

तुषाः,-ष्व्याचक्तते। भरपरामु सन्िषेलामु भस्तमयसन्धयाभु,- 

इत्यर्धः | वद्वचनात् तामिश्रपक्षमभिष्याप्य सब्व)खेवास्तमय- 

सनयासु भयं हमः स्यात्, न पुनः प्रतिपव्येव,- षति दर्व्यम् । 

प्रत्यक् पिमायां दिगि, . चतुष्पधे,- षति सम्बन्धः। ग्रामात् 

निवासभूतात् निष्क्रम्य निगंत्य गल्ला वा। चतुष्पधः प्रसिद्ः। 

तच्िन् भग्न ठपसमाघधाय यथोक्तेन विधिना, भादित्यमभिमुखः, 

--भ्राभिमुख्येनादित्यमुखः , प्रत्यक खः ,--इव्येतत् । (भलाय 

खाहा' “मन्ञाय साहा द्त्येताभ्यां यलुभ्या एथक् शु 

यात् । अनिमुपसमाधाय ,-षति वचनात् चिप्रहामोऽयम् । 

कथं नाम १ भग्निमुपसमाधाैव जुह्यात् , न सब्वामप्याहतं 

चता,--ष्ति॥ ० ॥१४॥०॥ 

एतवेवावताऽपरी तामिश्रौ ॥ १५ ॥ 
३9 
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एतयेवानन्तरप्रैवाहता रीत्या भपरावपि तामिग्रौ कैष्णपक्लावभि- 
व्याप्य भरपरासु सख्धिषेलासु जुह्यात् । इदमिदानीं सर्दिष्ते। 

एतया,- दति किं प्राद्मणभोजनादेः परामथेः, भादहोखिदद्माष- 
व्रतादेः ?-दति। ब्राह्मणएभोजनादेः ,- इत्याह । कस्मात् ! 

श्राहठता,--इति करणात् । न खल्वद्वमासतव्रतमाहत्। कतेधश्चः 

खर्षेतत् । कथं न्नायते ! (भ्राचितगतकामोऽशमासत्रतः""-- शति 

कत॑विेषणतयोपन्यासात् ।,* तस्मादरमासव्रतस्य न पराम; । 

मपि च। तस्यैवं कम्मण भाहठत्तिरिषह्ापदिश्यते। भभ्यस्ते च 
करमणि सकछ्ञदेव त्रतमन्यतोपदिष्टम् ,--"निल्यप्रयुक्लानान्तु प्रधम 

प्रयोगीषु'"--इत्यव्र । तहदिहापि वणएयितुमुचितम् । 

भपर प्राह । तामिश्रान्रेषु ब्रह्मचारी स्यात् ,-ष्ति 

त्रताम्तरोपदेया्ारैमासव्रतस्य परामपं; । दतरथा अैमासत्रता- 

टेव ब्रह्मचयस्य प्राप्तलात् तदवा स्यात् ,-ष्ति। तदपिन 

समीचोनम् । कुतः ? भ्ैमासत्रते ब्रह्मचयस्य पूव्वैमाचार्ययेणा- 

मुपदेथात् । प्रधमतामिग्रे . तद्धि न प्राप्रोति ब्रह्मचथम् !? मा 

प्रापत् , कामोहानिः। भ्ररैमासत्रतस्य पुर्चरणङूपतया तवापि 

म् तावतैव प्रधमतामिश्रे ब्रह्मचयस्य प्रा्षिः। यथा तु प्रथमेऽपि 

ताभिग्ं प्राप्रोति ब्रह्मच, तथा परतो वणं यि्ामः ॥०॥१५।०॥ 

ता्मिश्रान्तरेषु ब्रह्मचारो खयादासमाप्नादासमा- 

पनात् ॥ १६॥ 

सन्तरणष्टो मध्यवचनः। ताभिश्रपसयोरन्तरे मध्ये यान्धहानि, 
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तानि तामिन्राकरापि। पृम्बापरयौस्तामिश्रयोर्निरेयात् तकध्य- 

पतितानि शुक्तपरल्तदिनान्यपि सन्दंशपतितन्धायेन् ग्छ्मन्ते। तेषु 

भहःसु ब्रह्मचारी मेथनवत्नीं, स्यात् भवेत् । सासमापनात् कथै- 
समापनपयन्तम् । क्मसमापमदिनस्य तामिश्रक्नरतेऽपि कम 

समापनात् परतो न तत्र ब्रह्मचयनियमः,--श्वयेतदर्थम् ;- 

'भ्रासमापनात्-षत्याह। यदपि, पव्यैतेन तत्रापि मधम 

निषिधोऽस्येव , तथापि निमिकाग्तरप्रयुकगश्य तस कम्परङ्गतवं 

नास्ति ,-ष्रत्यभिप्रायः। । 

एवंवा,- 

तामिश्राणामन्तरे मध्ये यान्यषानि, तानि तामिखाग्तराफि, तषु 

तासमिग्रान्तरेषु रहःसु ब्रह्मचारो ख्यात् । वहुवचनात् प्रधभेऽपि 

तामिग्रे ब्रह्मचय्यं प्राप्रोति) तामियान्सरषु कर््नापदेशानलदन्तः- 

पातिष् शक्रपचाष्वषःमु ब्रह्मचय्यं न स्यात् ,-्त्याग्र्धायामादह; 

--भासमापनात् ,-इ्ति। कर््मममापनपयन्तमिव्यर्धः। हिरम 

चमं प्रकरणषुशश्डिकयोः समाघ्यर्थमादगार्थश्च ॥ ० ॥ १६॥ ° ॥ 

दति महामहोपाष्यायराघधाकान्तसिचान्तवामी्भटाचाया- 

लमनग्रोचन्द्रकानसतकालष्मरस्य कतौ गोभिलोयग्द्रस्व्रभाष्ये 

चघनुर्थप्रपाठकस्य षष्ठौ खर्िका समाप्ता ॥ ° ॥ 



गोभिलोय-प् सृते 

\ र {प 

चतुप्रपाठके सप्रमो खणका) 

~ काकि @ि क्किषि््- 

अथेदानीं प्रकरग्ाम्तरमारभते,- 

अवसन त्ीषयेत + ॥ १॥ 

अवस्यन्ति निवसन्त्यस्मिन् ,--त्यवसानं गदां भूस्यानमिहाभि- 

प्रेतम् , न षहमेव । कयं ज्ञायते? (समः लोमणम्'-द्त्यादि- 

विग्रेषणानां मामर््यात् । (तत्रावसानं प्रागृदारम्'--ष्त्यादिसूत- 

णोपपत्तेख । तदिदमवसानं जोषयेत,--^जुषौ प्री तिचेवनयोः- 

बति स्मरणात् सेवेत, परिग्छह्लोयादिलेतत् ॥ ०॥१॥ * ॥ 

भवसानमिदानीं विशिनष्टि, त्रयोदगभिः सूतैः, 

समं लोमश्मविभ्रधशि॥९॥ 

सम' समानम् ,--भनिमनोत्रतमित्यथंः। लोमथम्। लोमानीष 

कोमलानि णानि यत्र विद्यन्ते, तदिदं लोमशमित्युखयते। भ 

वा। छणाणि भूमेलोमानि-- दति वचनात् यथाग्ुत एवार्थः । 
सविभ्नंशि। यन्र क्षतस्य वे्मनो नदीतौरमेदहक्षपातमतक्जा दि. 

भिविभ्रंशो विनाशो न सम्भाव्यते, तदिदमविश्नंगि। '"भवसानं 

लोषयेतः,--इ्ति सव्वेत्र सम्बध्यते ॥ ०॥२॥०॥ 
न ---- ~~~ ---------~- ~ --~~ ~----- 

* लोपयेन् ,- दति पाठान्तरम् , 
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प्राच्य उदौच्यो वा यत्रापः प्रवत्तरन् ॥ ३॥ 

प्रा्यः प्राक्मुख्यः। उदीच्यः उदृख्यः । बा़रष्टौ विकल्पार्थः । 

य्न यिन् खाने, पापः प्रवक्तंरन् ,- प्रकषण 'खभावतो वर्तेरन् 

' मतु क्रियेरन् । प्रवत्तरन् खभावतो गष्डछेयुःःमतुप्रयब्नान्तरेण, 

इतिवा वणनीयम् । 'भरव्रसानं जोषयेत'- शत्यनेन सम्बध्यत । 

यश्छष्ट्)ऽयसु्षरवाक्यगतः साम्यात् पृ्यवाक्यगतं तच्छष्ट् नाचे 

तते । एवसुत्तरवरापि द्रष्व्यम् ॥*॥२॥०॥ . 

सच्ची रिणयोऽकण्टका अकटुका यत्रौ षधयः सः | 
॥ ४ ॥ 

सौरमिव त्तरं श्रो निर्यासो भण्यते । चौरं विद्यते यासां ताः 

च्ोरिष्यः, ता न भवन्तोत्यच्तौरिप्यः ,- प्रकादिभ्या भिग्राः,- 

श्तयेतत्। भरकग्टकाः, कण्टकर{हिताः,-मदनादिभ्यीभन्याः। 

प्रकटकाः। कटुकाः कट॒गुणयुक्लाः, ता न भवग्तोत्यकटुकाः 

निस्बादिभ्यो भिन्नाः । कटु स्तिक्तम् । ' तदेषन्भुता ्रोषधयो यतर 

यस्मिन् ख्याने, स्यः खभावतो भवेयुः ॥०॥४॥०॥ 

गौरपायसु ब्राद्मणद्य ॥ ५॥ 

गोरा: शक्रवर्णाः पांसवो रेणवो यस्मिन्, तत् गोर्पांसु ब्राह्मणस्य, 

भवसानम् ,--इति सम्बध्यते ॥०॥१५॥*॥ 

लोह्ितपा्सु चत्रियख्य ॥ ६॥ 

वसानम् ॥ *॥६॥*॥ 
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 छष्पारसु वैश्यस्च ॥ ७॥ 
अवसानम् ,--षत्येव॥ ०॥9॥ ° ॥ 

त्रैवणिकानां विगरेषमभिधाय , प्रथेदानौं सामान्येनावसानं विभिः 
नषि,- 

सिराघातमेकवग मशष्कमनषरममरुपरिहितम- 
किलिनम् ॥ ८ ॥ 

योश्भिरभिहन्यमानं यत्र विदौययते, तत् स्थिराघातम् । एकवण 
मभिन्नवणम् । यतरोत्द्ममाना भरोषधघयो न शुष्यन्ति, तदशुष्कम् । 
यत्रोप बौजं न प्ररोहति, तदूषरमिरिणमित्यनर्थाग्तरम् । तत्र 
भवतोत्यनुषरम् । यत्र दूरं खनङ्धिरष्पमेवो दकसुपलम्यते, तक्मष- 
रित्युश्चते। सथा चोक्घम् । | 

“श्रौ पमुत्रतमास्यातं शादा धेवे्टका समृता । 
किलिनं सजलं प्रोक्घं दूरणातोदको मरः" । 

इति । मर्षभूम्या सव्मैतो वष्टितं यत् सामं त्मसेपरिहितम्। 
तत् न भवतीत्यमर्परिहितम् । किलिने, सजलं स्थानम् । तत् 
न भवतौल्यकिलिनम् ॥ ०॥८॥ ,॥ 
पनरपि विशेषेणावसानं विशिनरि,- विभिः सैः ,-- 

दभसम्पितं ब्रह्मषश्च सकाम ॥-< ॥ 

मद्मवचचस व्याक्यातम् । तत्कामस्य, दमसम्मिनम्--दर्मेः कपे 
सम्यक् मोयते श्रायते परिच्छिद्यतेषा यत् , तचाविधं,--दर्भयुक्त 
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मिलयेतत् । तथा च न्चान्तरम् । व्य॑क्िन् कुषौ रणप्रभूतम्"-- 

इ्ति। वासुविद्याविडिरप्यभिदहितम्। 

'कुश्युक्ञा शरषद्ला 

टूष्वकागाहता क्रमेण मो 

 श्ूति। केचित् पुनरेतदविहांसो भाषन्ते,--'दमस{स्मितं कुश 

निभ्ितम्'--इ्ति॥°॥९॥ ° ॥ 
॥ । 

वृहत्तयेवलकामस्'॥ १, ॥ 

हहसुपोर्वारणशरादिभिः सन्बितं युकम् ॥०॥१०॥*॥ 

खदुटणेः पणुकामख ॥ ११॥ 

मदुटणे द्॑व्वादिभिः। सम्बितमिति वत्ततै। सेयं तिसतरी 

यथाक्रमं त्राह्मणधषतियवेश्यानामवसानख्य विधेषणाधा । कथं 

श्ायते १ तथैव त्रह्मवच्चस-बल-पश्कामनानामाश्नस्येनोपपत्तेः। 

यथा चोकम् । । 

-कुशय क्ता शरवडसा 

ू्व्वाकागादता क्रमेण महौ । 
भलुवणां ठदिकरी 

मधुरकषायास्नकटुका चः! । 

ति ॥*॥११॥ °॥ 

णशादासम्मितम् ॥ १९॥ 

पादा,--ष्ति, इटक(माइः। कस्मात् ? देशान्तरप्रसिद्ेः । “यादा 
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चेवैषटका स्मृताः -इतितवर्चनाच्च । तया सम्मितं तुष्यं --चतुरस्र 

मित्यधः। भत्र, सम्मितम्--श्ति क्रियते, पूष्यैश्नात् सम्धितग्ष्दा- 

देतसख समितग्रब्देखायमेदप्रन्नापनाधंम. ॥*॥ १२॥१॥ 

 मण्डलदौपरसम्मितं वा ॥ १३॥ 

मण्डलं वसुनलम.। हौपगब्देनोत्रतमुच्यते | कुतः १ “हौ पमुत्रतं- 

माख्यातम "?-- दति वचनात् । मण्डलश्ं तत् रौ पञ्चेति मण्डल 

होप, ततस्षम्मितं तदाकारम.। वाशब्दो षिकष्यार्थः। सम्मित 

शब्दः पूव्यैवत् ॥ ° ॥ १३॥ ° ॥ 

यत वा प्वमाः स्वयं खाताः सर्व्बतोऽमिसमुखाः 

युः ॥ १४॥ 

यत्र यामिन् स्थानेषा, श्वश्चा भवटाः, खयं खाताः--मतु 
छतिमाः, सत्वतः सब्वीसु दिक्तु.विदिकचुच, प्रभिमुखा इतरेत- 
राभिसुखाः, स्युः खभावतो भवेय; । एतदनेनोक्तं भवति । सञ्पत- 
उच्छ्रितं मध्यतश्च ;किञ्चित्रिख्नम ,--प्ति। यश्र किल दिशां 

पिदिशाञ्च विचारणा नाभिप्रेयते, ततर सर्व्वतः" इति करोल्या- 
चाय्यः। तथाच खुद्यासंब्रहः । 

दिशाञ्च विदिशाद्धैव.यत् नोक्ता विचारणा । 
सव्वतस्तत शब्दोऽयं विधियोगे निपा्यते" । 

इति। एवंवा,-- 

. सन्येतोऽभिसुखाः,--भाभिमुस्येन सर््वदिग्पिदिषुखाः । एतदने. 
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नोक भवति । म यतः किखिदुक्चम् भमित सातम् । तवै- 

वाटानां सव्यतोऽभिमुखत्वसम्भवात् । इयमपि विपूजौ यथाक्रमं 

ब्राह्मणधत्रियवैश्यानामवसानस्यु 'विशेषणा्थीः--श्ति कैचित्। 
, सरामान्येनावसानस्म विगरेषणा्ी,-शत्यपरे ॥ ० ॥ १४॥ ° ॥ 

तश्रावसानं प्राग्हारं यशस्कामो बलकामः कुर्व्बोत 

॥ १५ ॥ 

तत्र तस्मिन् स्थाने । भवस्यश्यस्मिन् ,-र्¶ृतयवसामं गहं प्राग्दार 

्््वीत । कः १ यथस्कामो बलकामः । यथस्कामो वा, वलकामो- 

वा,--श्वयर्थः । तदव, “खादिरे बक्ति, पाकताभे बन्नाति, रोहि. 

तक्गे बध्नाति", -बतिवदिकल्पो बोदव्यः । कस्मात् ? कामशब्दा- 

भ्यासात्। यदि पुनरभयकामोऽभिप्रेतः स्यात्, तहिं यगोबलकामः, 

- षति कुात्, रलं कामणब्दाभ्यासेन । तस्मात् ,कामगषब्दाभ्या- 

सादवगच्छामः--विकल्योऽयम् ,--ष्ति॥ ° ॥ १५ ॥ °॥ 

उदग्दारं पुत्रपशुकामः॥ १९॥ 

तत्रावसामं कुर््वीत,-श्तयनुवत्तते ॥ ° ॥ १९॥ ०५ 

दकिणादाग्णं सव्वकामः ॥ १७॥ 

द्सिण्णाहारं दसिणा नाम दिक्, तदृहारम्,--भवसानं कुर्व्वोत, 

-श्त्यगुवततंत एव । सव्यैकामः,-- षति, यत् किद्ित् यथोवला- 

दिकं कामयते, तत् सब्यैमेतस्मादवतव्यवं; ॥ ° ॥ १७ ॥ ° ॥ 

+. 
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न प्र्गहारं कुरव्वौत ॥ १८॥ 

पञिमरारमवसानं मङुर्व्वोत॥०॥ १८ ॥ °॥ 

भनुदारल्च ॥ १९ ॥ 

सनु पश्चत् हारं यस्य, तदतुष्टारमवसानं नकुर्व्वीति । चंकीरोन 

्र्ीतित्यनुषङ्गर्थः । ̀ किमनेनोक्ं भवति १ रएतदनेनोज्गं भवति । 

ग्डङ्नाभिमुखमेव स्णडहारं करणीयं न तु तहंपरौलयेन,- 

दूति । भ्थवां। भनुदारसित्यनेन दिहारं गहं निषिष्यते। 

कथं नाम! संमुखदारं पश्चादृदारञ्च हं न करणीयम्, 
-षइ्ति०॥१८९॥०॥ 

गहदारम् ॥ २० ॥ 

अतुदारमवसानं न कुर्व्वोत,--षूत्यनुवत्तते | ग््हहारमतु लश्यीक्तत्य 

हारं यस्य, तथाविधमवसानं न कुर्व्वीत । भन्यगटहदाराभिमुखं 

ग्टृदारं म कुर्व्वात,--शतयेलत् । तथा च वासुविद्याविद्धिरक्ञम् । 

“हा रगवाक्तस्तम्परेः कद मभि्यन्सकोणवेैशच । 

मे्टं वासुदारं विद्मनाक्राम्तमन्यैष'' । 

इति ॥०॥२॥०॥ 

तधा च गहदार कुयात् ;-- 

यथानसंलोकौ खात् ॥२१॥ 

यधा येन प्रकारेण ग्हाभ्यन्तरे सन्ध्योपासम-होम-मोजनादिक्रियां 
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कुर्व्वाणो रुष्पतिनं पतित--चण्डालादीनां संशोकी-पालोकौ 

स्वात् भवेत् । ` संलोकि'--ष्ति पाठे, खडप्रध्यगतं धनादिकं 

यथा न वहिःखितस्य जनस्य संलोकि, भरशोकनगम्यं ख्यात् , 
इति वंनोयम् ॥०॥२१॥०॥ 

+ ॥# | + 

वञ्जयेत् पृव्वतोऽप्वत्य प्रच द्िगतस्तधा । 

न्यग्ोधमपराद शादु त्तराच्चाप्युदुम्बरम् ॥ २२॥ 

प्रतो जरौ पकरटौत्यनर्थान्तरम् । न्यग्रोधो वटः । भपरः पशिमः। 

स्पम्टमन्यत् ॥ *॥२२॥०॥ 

कि पनरेवेरेतास दिच्छव्रखितेमवति १ उयते,- 

अभ्वत्यादग्निमयं विद्यात् ष्रच्ताटात्रूयात् प्रमायुकान् । 

न्यगरोधाष्छस्वमंपोडइ़ामच्यामयमुदुम्बरात् ॥ २२॥ 

स्तयात् -पूव्येतः खितात् । भ्रक्षात्- दक्षिणतः स्थितात् । प्र 

मायुकान् ,- प्रकषण ङृश्लान् ,पअल्पयुषः,-ष््येतत् । माबुकः, 

--ष्{ति निघण्टौ इस्वनामभु चतुधं पदम् । प्रमायुकाम् प्रकट 

पित्तान् ,--षति केचित् । न्यग्रोघात्--पर्चिमतःखितात् । भरच्या- 

मयमलिरोगम् । उदृम्बरादुत्षरतः सितात् ॥ ° ॥२३॥ ° ॥ 

सादित्यटे वतोऽप्वल्यः घ्रलतो यमदेवत: । 

न्यग्रोधो बारुगो इचः प्राजाप्र्य उदुम्बरः ॥ २४ ॥ 

ऋल्ुरक्तगार्धेः। प्रचो यमदेवतः,--्यत्रैकाचरन्धुनलायामफि 

न छन्दोभङ्गदोषरधोदयिलव्यो भवति । भवति चार ब्राह्म 
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शम् । “न द्चकख्मादशरोहिरधयन्ति'"- इति । रेवलाकौ सन- 

सु्तराधम् ॥ ०॥ २४॥ ५॥ 

यदि पुनः पूरव्वादिषव्॑लयादयः स्युः, तदा किं कुथात् १,--श््य- 
पेलषायामाह,- 

तानखश्यानखान् बुर्व्वोत ॥ ९५॥ 

तानश्वयादौन् पूर्वादिष्ववखिताम् भखम्ानश्ान् कुर्वीत । खेषु 
ूर्व्वोहिषु स्थानेषु तिष्ठन्ति, इति स्वस्थानस्था, न खस्यानखाः 

भख्मसामखाः, तथाविधान् कुर्वन । यथा तै खस्थानेषु पूर्वादिषु 

म तिष्ठन्ति, तथा कुयादिति यावत् । तथाकरणाश्च चे दनादुर- 

णाहा वोदव्यम् । तत्न चोश्लरसूत्ोक्लो विशो द्रष्टव्यः| 

“तान् खस्थानसखान् कुर्व्वीत? दति पाठे, तानश्वलादौन् 

खस्थानस्थान् स्वेषु स्थानेषु खितान् कुव्योदित व्याख्येयम् । 

यस्मात् पूत्वा दिष्ववस्ितेष्वप्वव्यादिषु श्रग्निमियादिकं, खयान- 

खितेष्वग्यभ्युद्यः, तस्मात्तान. खस्यानख्थितान. कुर्व्वीत, खेषु 
स्थानेषु रोपयेदित्यधः। भाइ । कानि पुनरमीषां खम्थानानि ! 
पूत्वेविपरौतानि,--१ति त्रूमः। कश्रात् १ वासुविद्याविदां वच- 
मात् । तथा चौक्घम् | 

“धयाम्या दिष्वशभफला- 

जातास्सरवः प्रदिरेनेते। 

खदगादिष् प्रशस्ताः 

ब्रच्त्रटोदुम्बराषन्या;'' । 

दूति । 
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्मवनस्य वटः पूवं जातः स्यात् सा्यकामिकः। 

खदुम्बरेस्तधा याम्ये वारुणे पिप्पलः शभः । 

प्र्षघोसरतो धन्यो विपरोतो विपयये'" । 
, षति षेवमादि॥ ०॥९५॥°॥ $ 

यदा खल्वे तानखलथारीवुषरेत् च्छेदयेहा, तदा तदहोषशाम्ययम्,- 

एताश्चैव टेवता मभियजेन ॥ ९६ ॥ 

एला भनन्तरोक्ता देवता प्रगिफनेत। पंवगणष्दात् यं हकमुहरत् 

च्छेदयेहा तस्येव देवतामभियजेत, न पुनः सव्वोः। चग््दः 

ूर््वोक्लकस्येन सम्बन्धकरणाये;। सम्बन्धकरणस्य प्रयोजनम् ,-- 

यदा खल्विमे प्रखम्यानग्धाः क्रियन्ते, तदैवायं कल्पो यधा स्यात्, 

-श्ति। ठक्ते चेवं सम्बन्धक्ररण्ठे, एवशब्दः पूर््वछ्प्रकारेष 

विशेषबोधको द्रष्टव्यः । ्रघरवा। चगब्दः च्छेदने मनुजनप्राय- 
धित्तान्तरामुसन्धाना्थः। कधं नाम}? एता देवताश्च प्रभियजेत, 

ऋचश्च जपेत् ,-इति। तथाच मनुः । 

"फनदानाञ्च हत्ताणां छेदने नप्यमक्गतम्। 

गुल्मवस्ोलतानाश्च पुष्यितानाश्च वौरधाम्। 

दति । कल्पान्तरसमुच्चयायमपि चथब्दं व्यन्ति। कथं नाम! 

यदि तानखश्यानस्यान् न कुर्यात् , तदा,- 

“द्िन्दाद् यदिन तर्स्तान् 

तदन्तरे पूजितान् वपेदन्धान् । 

-पुत्रागाशोकारिष्ट- 

वकुलपनसान् शमोगासौ' । 
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दति वासुविद्याविदुकत कुर्यात् ,-ष्ति। तदिदं कल्पान्तरं चश 

ब्देन समुचौयते,--इति मन्यन्ते ॥ ° ॥२६॥ ° ॥ 

मध्येऽग्निसुपसमाधाय कष्या गवा यजेत ॥ ३७ ॥ 

मध्ये प्रक्लतस्य हस्याभ्यन्तरे, न तदथपरिरुष्टौताया भूमेः । कधं | 

श्रायते १ सविहितपरित्यागी व्यवहितपरिग्रहे च कारणविशेषस्या- 

भावात् । प्पूर्बैः प्रीष्टफ्देषहेऽनिं प्रतिष्ठाप्य तिच साम 

विधाने ब्राह्मणे दशनत्। अन्नम् उपसमाधाय,-ष््यक्ार्थम् । 

क्ष्णया क्रष्णवगया गवा यजेत सेयं स्लौगवी भरभिप्रेता,-- 

इत्यवगच्छामः । कस्मात् कारणात् १ कछष्णया,--षति स्त्रौलिङ्ग- 

निदेशात् ॥०॥२७॥ *॥ 

अजेन वा ऽतेन ॥ २८ ॥ 

यज्ञेत,-ष्त्यनुवक्तते ¦ ऋलुरत्तराधः । वाणब्दाद् गोरभावै सत्ययं 

कल्पो बोद्वव्य; ॥ *॥२े८॥ * ॥ ` 

किं केवलया गवा! केवलेन वा भजन १न। कथन्तहिं १,- 

सपायसाभ्याम् ॥ २६ ॥ 

प्रयसि भवश्वरुः पायसः। तत्सहिताभ्यां गोऽजाभ्यां वथालाभ- 

मन्धतरेण यजेत । लाघवं विकोषः खल्वाचायः, सपायसाभ्याम् , 

--ष्ति सूत्रयाञ्चकार, न पुन्गाऽजयोः सादहिल्यप्रतिपिपादयि- 

षया । कथं नायते! भञजेनवा,--ष्ति वाश्चब्देम तयोविंकल्प- 

प्रतिपादनात् ॥ *॥३९॥ ०॥ 

गोरजस्य चालाभे,-- 
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पायसेन वा॥ ३*॥ 

कषैवलेम यजेत । तदत्र, पशमोक्षपे निर्वापे च, बास्तौष्यतये ला,- 

दूति हेवतानिदेः स्यात् । कुतः १ समाख्यानात् । हेवदेवत्यलात् 

ज्ातवेदोवपया गच्छ रेवान्"--द्ति वपाहोममन्बः स्यात् । 

कवलपायसपच्ते तु, वपाया रभावात् वपाषोमस्य लोप एव स्यात्| 

्वदानानि तत्र चतुदगैवावदेयानि कुतः १ षामसक्गिक्तो- 
सखोरत्राप्रवादाभावात् ॥*॥६४॥०॥ 

लत प्रक्रतिवत् पायसमांसचर्् यपयिला,-- 

वसामाज्यं मासं पायसमिति संगय ॥ ३१॥ 

वसाम् ,--ष्ति गतावदानमांसयुषमाहुः। तदि वसासम्पुक्ं 

भवति । ते खलु मांसे निगच्छन्ौ वसा युपैरैव मिग्रोभवति 

ग पयगुपन्तभ्यते। माह । एतस्मात् लिक्रात् पू्वैमेव वसां षएशर- 

गुरिष्यामः ? न,--ष्रत्युयते। कृतुः! कन्पनागौरवापत्तेः। 

प्रमाणवि्चैषस्य चाभावात् । तस्मात् , चरुदयस्येव यवगमात्रादव- 

गतेरन्यथोपपत्रं लिङ्क न चव्वैन्तरमनतुमापयति,--श्त्यास्ेयम्। 

दृश्यते खश्वन्यतापि तत्सम्बन्ध ताच्छब्द्यम् ;--दण्डयागादृण्डः 

पुरुषः,- इत्येवमादौ बहनम् । 

सुत्रगेषमिदानीं व्यते । ब्राज्चं व्याख्यातम् । मांसं पण्ववदा- 

ममांसम् । पायसं पूर््वोक्ञम् । शति' एतानि चत्वारि, संयुय,-- 

धयु मिश्रणे," --ष्ति सरणात् सम्यक् मिश्रयितला। 

क्क्रमसु,--भवदानानि पायस श्रपयिला, कंसेऽवदान- 
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रसमवासिश्य, खस्तरेऽवदानानि कला, नवायां समायामणशु- 

व्न्देदयिता, कंसपा चासश्य, वसादिभिः सङ संमिओ्रयेत् , 

--ष्ति॥.॥३६{॥०॥ 

ततख,-- 
॥ । 

अष्टणएहोतं रषौतवा जुहुयात् ॥ ३९॥ 

भटगण्ोतं खहीता भटटक्ल्यो ख होतं क्ञत्या,-शत्येतत् । कस्मात् 

सष्टग्टहोतं ग्टदोला ? संमिखितात् ,-ष्त्याश। कुतः? मिथ 

णस्य तदथ॑तवात् । पूप च तथेव टृष्टलात् । भतत च, मध्यात् 

ू्व्वाश्गादिति प्राक्ञतो धर्म्मा निवत्तते। कस्मात् ! वैक्षतस्य विशे- 
घो पदेश स्यार्थष्वत् । भगूगामपि नात्र कञिदिगरेषः। एवभेक्षे । 
न्ये वाषहुः,-- “सत्तो तस्य मध्यपूरव्वाबाभ्यां तिः ग्रहणात् षड्वदा- 

मानि भवन्ति, यगूणान्तु मध्यपुव्वा्तेपचार्देभ्यो दिः प्रहणम्-- 
तेन षडङ्व भवन्ति, पुरस्ताच्चोपरिष्टाचचाल्यस्य, एवमष्ट्टहोतं 

भवतिः" इति । तद्ज भगवन्तो भूमिदेवाः प्रमाणम् । भव- 

टानखयानमतापि प्रल्यच््येत् । कुतः ? “प्रत्यनक््यवदानस्ानानिः 

--ष्त्यविशेषेणोपदेशात्। तदाप च कारणविग्रैषस्याभावात् ॥ 

॥ ० ॥ ३२ ॥ ० ॥ 

लुहयात् ,- इति सामान्यत छक्ञम्, भथेदानीं ततैव विशेषो. 

ऽभिधौयते,- 

वास्तोष्पत इति प्रथमा ॥ ३३॥ 
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वास्तोष्पते,--षति मन्वेण प्रथमा राहुतिर्ोतव्या । पत किचि 

इकव्यमस्ति । परस्तात् तद्म: ॥ ° ॥ २३२॥ ° ॥ 

वामदेव्य; ॥ ३४ ॥ 
तिलः । ताभिः तिख ादुतयो होतव्याः ॥ ° ॥ २४ ॥ ° ॥ 

महाव्यादृतयः.॥ ३५॥ 

तिख्ल एव । ताभिरपि तिख क ॥०॥ ३५ ॥०॥ 

प्रजापतय द्र्यत्तमा ॥ २६ ॥ 

प्रजापतये खवाहा--षत्यनेन मन्तेण उत्तमा रन्त्या भ्राहूतिर्होतव्या। 

भह । निदशवलादरेव प्रथमोत्तमे सिह, प्रथमा,- एति उत्तमा, 

--ष्ति चावाद्मिति चेत् । न। भ्रथवत्लात् | कः पुनरधंः 

उच्यते। भ्रनयो; प्रथमोत्तमत्वममिदधानः खर्षनयारेवादुत्या थर- 

भागामिसम्बन्धं ज्नापयत्याचायः, न सव्वासामादुतौनाम् । तस्मात्, 

"वामदेव्यः (महाव्याद्रतयः'--दत्यन्तरानस्ब्रिताः पडादूतय- 

भाज्येनेवस्यः, न चरुणा । तथा चोक्तम् । 

'प्राखयुज्यां तथा क्ष्यं यद्नकर्णि यान्निकाः । 

यज्नायतत्ववबेत्तारा हाममेवं प्रचसतें। 

हे परश्च दहे क्रमेणेता हविराषतयः स्मृता; । 

शेषा आज्येन होतव्या दति काल्यायनुोऽव्रवौत्'” । 

द्ूलि। सोऽयमधः। गघुनन्दनादयस्त्वेतदजानन्तः सर्व्वा एव 

सर्व्षाहतीरिच्छम्ति । तदगास््रम् | तत्र हदे एव चव्वाहतो भष्ट- 
३६ 
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खहौतेन भवतः। ब्रन्तरालवर्तिन्यः बडाण्याहतयसतं स्द्- 
गष्टोतेनैवेति ॥ ० ॥ ३६ ॥ ° 1 

हत्वा दश वलौन् हरेत् ॥ ३७ ॥ 

ऋलुरशराथः। भ्भिधानादेव प्राप्तललात् इता, शतयेतदवाच्- 
मिति चेत् । न। सम्वन्धकरणाथतवात् । हुत्वा,- शति पुनन्भैचनं 

खलु होमबलिदरणयोः घम्बन्धकरणाधम् । सम्बन्धकरशंस्य च 

प्रयोजनम् ,--होमशेषेेव वलिष्टरणं यधा स्यात् ,-द्ति। भथ 

वा । हुला,--ष्व्येतदवचने, ्राक् खिष्टक्ञत भ्रावापः- दति सूत्र 

णात् उपन्धासक्रमाश्च खिष्टक्षचोमादर्व्वागव वलिरणम् ,-¶त्यपि 

कदाचिदाशङ्ग स्यात् कस्यचिदिति, दुत्वा,-श्त्या्। कथं 

नाम? खिष्टक्तदादिकमपि इत्वा वलौन् हरेत ,-इति । श्रन्ये 

लाः । “कणा पवगंविदहितं वामदेव्यगानमिदामौं माभूदिलयतः, 

इत्वा,--ति वचनम् । कथं नाम. इला बलोन् हरेत् तदो- 

वामदेव्यं गायेत्'?- इति । 

ननु, दश, श्त्यपि भनधकम् , दशानाभेवोपरिष्टादुपदेशात् 

भन्सरे णाप्येतहचमं, वलनां दशत्वं लभ्यत एव । उच्यते ¦! “प्रा 

धयहीवाचौभ्योऽहर्नित्यप्रयोगः""-- षति सूत्रयिष्यमाणत्वादसिन् 

कश्णि पनिल्त्वमपि तैषां कश्िदागङ्णोत। भतसतब्रिरासाथं दण, 

--ष्ति सूत्रयाञ्जज्नार । श्रथ वा। “प्रजापतये खाहेति मध्य उप- 

चरेत्" - इति सामविधानब्राह्मणे एकादशानां वलीनां इरण- 

दथंनात् भकापि मध्यती;प्यधिकं बलिहरणं स्यादितीमामधिका- 
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श्या मपनेतु दग,- शत्या । दषैवातर वलयो भवन्ति न पुनः 

सामविधानवदेकंदश । प्रजापतये खादति होम एवाव 

ष्यात् न बलिः,-दत्यभिप्राय)। नचैवं ्ाह्मणविरोधः,- षति 

शङ्नोयम्। तस्मात् क्यात् कल्पान्तरपवारेत्य । पत एव 

होमेऽपि तत्र विशेषः शरुयते। सच ततेवानुसन्पेयः। तस्मात् , 

ब्राह्मणं ओोताजिविषयं कल्पादषराभिप्रायं षा,--द्व्याखेयम् 

॥ ०॥ ३७ ॥ ०॥ ` र & 

अथेदानीं क्ष बलयो हततव्वाः ? कंथश्च १--ष््येतरक्षव्यम्। 

तद्च्यते- 

प्रदिशं प्रतिदिशम् ॥ ३८॥ 

बलौन् रत् ,-श्त्यनुवत्तते । ऋजुर्रार्थः । भ्र, प्रदक्तिणम् , 

--ष्त्येतदवाच्यम. !? ननु वश्यप्राणदेवतोपरेशस्वादेव प्रादर्जि- 

ष्ट्रस्य सिहेः। नैष दोषः,। कस्मात् १ यस्मात् प्रकषतख्यानेः 

प्रादसतिख्येनात्र बवलिहरणमित्येतत्प्रतिपिपादयिषया प्रदक्षिण 

मित्याह । भ्रन्यथा ककषरेव प्रादच्तिष्यं खात् ॥ ° ॥ १८॥ °॥ 

किं केवलामु दिक्लु१न। क्र तदहि? 

अवान्तर्देशेषु ॥ ३८ ॥ 

बलीन् हरेत् ,--दत्यनुवत्ष तएव । चशब्दोऽतर लु्तवत् द्रष्टव्यः । 

अवान्तरदेशेषु च बलीन् हरेदिव्य्धः। दिगोदिगारन्तरालमवा- 

म्तरदेशः ,-शत्याख्यायुते ॥ ° ॥ ३८ ॥ ‡ ॥ 

प्रथेदानीं, कथं वनौम् इरेल. १ ,--दयेतत. वक्षुमारभतै, - 
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अनुपु्य णाव्यतिष्टरन् ॥ ४०॥ 

| पत्वं ूमनु,--दत्यनुपूव्यम् ह तस्य भाव आनुपूष्व्यम् , तेन घ्रानु- 

पूव्यं ण, बनतौन् हरेत्, ,--षूत्यनुवत्तत एव । किं कुब्य्. १ मव्य 

तिहरन् । व्यतिहारमङकव्यैन. । व्यतिहारो व्यत्यासः पौवापय 

` विप्थयः,- दत्यन्थान्तरम् ।. 

कस्य पुन व्यतिहारो निषिध्यते ? भातुपूर्यस्येल्याह । कुतः ! 

सब्रिधानात्। मन्ताणाम् ,-इति च प्रतिपद्यामरह। कस्मात् ? 

तेषामपि बोदसन्तिधानस्य सम्प्रवात् । न वक्तव्यं तहि? नमु 

विधानकस्षामध्यादटेव व्यतिहारो न भविष्यति, अथोच्यते ;- कारणं 

व्तव्यम् । भ्रादराधम् ,- षति ब्रूमः । श्राह्। ननु सूतरमेवैतद- 

वाख पृव्मेसूत्राभ्यामुत्तरसूतेण चतस्य गताधललात् । उद्यते । नैष 

दोषः। कस्मात् ? सामान्यप्राप्तेविशेषकधनस्याप्रुनस्तात्वात् । लेख- 

श्लो खख्ियमाचाय्याणम. । ते खहनदितः सामान्येनाभिधाय 

पुनस्तदेव विशेषेणाभिदघते। सोऽयमलङ्ारो न दाषः। 

पलस्मिन. खनु पूव्यसूत्रहयक्रमानुरघान्मन्तान. विद्भत्य 

किमादितः स्वासु दिक बलिहरणं ततोऽवान्तरदेशेषु १ उत 

उत्तरसूतरानुसारात्तदुकेनेव क्रमेण? उताहा उभयत्रापि पाठ- 

क्रमस्याविग्ेषत् विकल्पः १,-- इलति कदाचित् शिष्या सुष्ययुः, 

भतः परमकारुणिक भ्राचाय्यः सूत्रमिदं रचयाच्चकार। 

ननु तथापि न ज्ञायते ;--प्राचोनस्य पराचोनस्य वा क्रमस्यागु- 

पूव्वयममतामभिप्रेतम. ,--ष्ति | पराचौनख्य,-- ष्या । कुतः! 

यतः प्राचौनघ्य क्रमस्यानुपूव्वा खख्वभिप्रेयमाणे मन्वाणां व्यतिहारः 
% 9 
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स्यात् तच्चानिष्टम् । उत्तरसूषतातथपर्यलोचनाशचेवमवग- 
च्छामः। यदि तावत् प्राचोनस्य क्रमस्यानुपूत्व्यमिषपमेतमभिविष्यत्, 

नुनसु्षरतर पुरस्तात् ,--द्ति, भवान्तरे, षति चेवमादि- 

देशकौत्तनं नाकरिष्यत् । भ्रकार्षीश्चाचाथ,। तप्राद्वगच्छामः, 

--न प्राचोनस्य क्रमस्यानुपूह्व्येमिह प्रतिपिपादयिषितम्,--दइति। 

श्रथ, तथाप्य त्तरसूतरे रेगशकोतनमनध्रकम् ;--ननु सन्ाणां 

व्यतिष्टारनिपेधादेव 'प्राचीनस्य क्रमस्यानुपूत्पमन् न भविष्यति, 

इत्यक्तम् । सत्यमुक्लम् । तत्"खष्षेतदुत्तैरसूतरे दे्कोत्तने सति 

शक्यते वक्तुम् । न पुनरन्यथा । कथम् } देको त्तनवलात्तरद- 

णानामेव वलीनां तेते मन्ता: भवन्ति । तत्रादितो दिषु, ततो- 

विदन्तु च बलिदरणे मन्ाणां व्यतिदहारोऽवन्ननोयः स्यात् । 

देगकौत्त नस्य खुल्वभावे, त्षदेशानामेव बनोनां तेते मनाः, 

--दृत्यत्र कारण विशषाभावात् यथ्ापठितरेव मन्तैरादितो दिश 

लतो विदिश्ु बलिहरणोपप्रसं व्यतिहारस्य वक्षमश्क्यलात् ,-- 

ध्ूत्यस्तु किं विस्तरण॥०॥ ४० ॥ ०॥ 

यस्यानुपूव्वस्य येषाश्च मन्ताणां व्यतिहारो निपिहः, त द्दानीम- 

भिधौयन्ते ; देवताच बनलोनाम. ,- 

दृन्द्रायेति प्रस्ता दायव दल्यवान्तग्दगरे यमायेति 

ट्ल्िणतः पभ्य इल्यवान्तरदग वसगायति पश्चान्म- 

हाराजा्रेद्यवान्तरदशे सोमायेद्युत्तरतो महन्द्राये- 

त्यवान्तरदेशे बासुकय इत्यधस्ताटृद्धं नमो ब्रह्मण 
दूति दिवि॥४१॥ 
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ऋलुरक्षराधं; । भरधस्तांदिति नो चै दानमुपदिश्ति। ऊ्चैमिति 
ब्रह्मवलावन्धेति । अ्धेम् ,-- इति ऊ्ैमुतृल्िप्य दानार्धम् । दिवि 

--इति दिवं मनसि निधाय नित्तेपाधम । बलिहरणमन्ताणा- 

खामोषामन्ते . नमस्कारः स्यात् । कुतः ? 

“'श्रमुष्मै नम दृव्येवं बलिदानं विधीयते । 

बलिदानप्रदानाधं नमस्कारः क्तो यत; | 

दति प्रक्षतो तथाद््थनात् । पितभ्यः.--दत्यत् चाने खधाकारः 

स्थात् कस्मात् १ | | 
''खधाकारेण जिमयेत् पिरप बलिमतः सदा” | 

ति वचनात् । ब्रह्मवलो तु यावदुक्षलादादित एव ममसकारः 

स्यात् । विशेषवचनस्य खस्षध॑वन्तायं सामान्धवचनस्योपरोध इष्यत- 
ण्व । न च विकल्पः, भ्रतुलबललात् । सामान्रविगेषयोर्विंकस्प- 

ष्य क्षचिदप्यदपनात्। उपजौव्यश्च खल्वाचाग्यः कात्यायनस्य,-- 

षति नेतदन्यधयित् शक्छम.। सःमविधानत्राह्मरेऽप्येवभेवे तत् 

समा्रायते,-- दति नात्र विकश्यो युक्घः कल्पयितुम । पपर पुन- 

शेतदविद्ंसो भाषन्ते,-- ब्रह्मणे,--दत्यतरान्ते नमस्कारः स्यात् । 

कतः ? प्रक्षतो तथा दृ्टात् । यथोपदेषं वा स्यात् । उपदेशथ- 

साम्यात् । एवञ्चेत् , विकल्पः, तुल्यबलत्वात्"- इति । सुभूमि- 

करणसुभयतादधिः परिषेकञ् प्रक्षतिवदतापि कर्तव्य; ॥०॥ ४१ ॥ 

प्राच्य ङवाचोभ्योऽहरह नि ल्यप्रयोगः ॥ ४२॥ 

प्रायुैवाचोभ्यः,- तत्तदिग्रेवनाभ्यः,-- इतयेलत् ! श्रषाची खचि. 
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छापोदिगभिप्रेयपे। कथं श्रायते ! तहरेरषाचौनं दौयमानलात् । 

सत्रिहितपठितवस्योशख वैपसीत्या्च। तथाच नित्यबलौो कक 

प्रदीपः । "दनद्राय वासुकये ब्रह्मणे "--इति । , एतौभ्यः खलु टेव- 

ताभ्योऽहरः प्रत्यहं, नित्यपरयोभः,--नित्यमवश्य' प्रयोगोऽनुषानं 

कर्तव्यः वलीनाम. । एताभ्यो देवताभ्यः प्रत्यहं बलिषरणमव्य 

कर्सव्यमित्ययः । तदिदं प्रसङगादत्र सूत्रितम् | भ्रहरहरिति प्रत्यह- 

करणार्थम् । नित्यपदमावण्यकल्वार्थम्। परमश्च पू्ैसूत्ोक्ष एव 

स्यात् । वैपरीत्ये कारणाभावाव् 4 क्रमभेदः खणिष्ोशषेपरीये- 

नावाची ग्रहणार्थः,--दृत्यवोचाम । खशस्तितः खल्वयमेव क्रमः 

क प्रदौप्क्ता। भ्रभिद्ितञ्चैतत् सत्धमसख्याभिरधस्तात्,-- 

“श्रय संस्तुपंस रच्चोजनेभ्यः??--ष्वत्यत्र॥०॥४२॥ ०॥ 

प्रासङ्किकमभिधाय प्रक्षतभमेव पुनरमुवत्तीमर,-- 

संबत्यरे संवद्यरे नवयन्नयोर्वां ॥ ४३॥ 

घाश्ब्ट्स्योभयतान्वयः कस व्य: । नवयेन्नयोः,- इत्येतदपि वो खितं 

द्रव्यम् । तेनायमर्ध; । संवश्छरे संवत्सरे वा नवयन्नयोनवयश्नयो- 

वा नित्यप्रयोगः,--शत्यनुवत्त तै । नवयक्नयोरिति हिवचनकरणात् 

व्री हियवयन्नयो रिति बोहव्यम् । श्यामाकयन्नस्य तु वनखविषयला- 

दिह नोन्नेखः। 

प्राह । कस्य नित्यप्रयोगः १ यथोज्ञस्य कर्मणः,--श्त्याचच्म- 

हे । कस्मात् १ “श्रयत प्रधानगामिः--षति वचनात् । तथाच 

सामविघाने ब्राह्मपे । ^“यातो षासतुगमनम "इत्येतस्मिन् प्रक- 
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रणे, “वहुपशुधनधान्यहिरणमायुभत्परुष
ं वीरसूः सुभगा भवि- 

भवस कं शिवं पुरं वास भवति, चतुष् मासेषु प्रयोगः संवतृसरे 

वा पुनः प्रयोगः"--दवयारातस.। त्वात् ,--प्रह्लतस्य वलित 

यस्य प्रयोगः, - द्यस तैषा वंन । मामविधाने खखहरहवलि- 

त्रयस्य पदेश विरहात्" प्रक्षतस्येव क्षः पुनः प्रथोगोऽवगम्यते । 

तस्मादिहापि तच्चैव वणंयितुमुचितम् ॥ ° ॥ ४२॥ ° ॥ 

दति महाम्ा्यायसापराकानतरिडानतवागी 
यमा चाः 

लजभौचन्द्रकान्ततकालङ्कारस्य क्षतो गोभिलीयग्द्मसूतभाषे 

चतुथप्रपाठक्षखय स्मो खण्डिका समाता ॥ ° ॥ 

भ यि ग 



 गोभिलौय-णश्चसते 
भ 

ततुयप्रपाठके वष्टमो ख्िका। , ' 

|, 

किये @ सकि 

श्रव णा$ऽग्रहायगौकम्मणोरत्ततार्किषा॥ १॥ 

व्याख्याते , यवणाग्रहायणौकमणी । तयोः कन््णोः, भक्षान् 

यवान् शिष्टा,--भवधिष्टान् क्त्वा उव्वैरितान् कल्वो,- व्येतत् । 

अ्ततान् दति वचनादासादितानां यवानां मध्यात् पू््ैनिव 

भच्छनादवयेषः कर्तव्यः, न भजननत् परलतः। कुतः ? भनक्त 

तलाक्लैषाम् । तथा च)क्तम् । 

“श्रच्तताम्तु यवाः; प्रोक्ता अष्टा धाना भवन्ति त" । 

दूति गिष्टा- इति ` करणाच्च, एतत्कर्करगार्यमन्ततानाम- 

वशेष; करणीयः, न तु यदि दवादत्तताः शिष्यन्ते, तदेवैतस्य 

कर्णः करणम् ,--दत्युपदिगिति॥०॥१॥ ° ॥ 

प्राङ् वोदङ् वा ग्रामान्निष्कम्य चतुष्यधेऽग्निमुप- 

समाधाय श्ये राक इल्यककयाऽञ्जलिना नुहु- 

यात् ॥ २॥ 

प्राक्लखो वा उदञ्मखो वा प्रामाविष्क्रम्य निगंत्य । स्रिधानाति- 

रेकात् निष्करमणस्यैष नियमो न चतुष्ययद्य । चतुष्ययः प्रसि्ठः । 

तस्मिन् परग्दिमुपसमाधाय्--द्तयु्ाघम् । इये रके ,--ष्ति 

चतस कऋचोऽभिप्रिताः। तासु(मेकेकया ऋचा, भच्नलिना--प्याको- 

9 
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शीक्षतेन पागिदधेन जुहयात् ;--प्रक्षतानक्षतान् । श्रध, श्रग्नि- 

सुपसमाधाय,- -इत्येतदवाचखम् ; ननु जुदोतिचोदनया खरुषेतत् 

प्राप्रोति । न,- त्याह । कंस्नात् १ यस्मादग्निमुपसमाधाय,- 

-दग्येतदवचने चतुष्यथे खल्वसौ होमः स्यात् उदकडइवान्तततण्ड- 

तानाम् । तस्मादेत द्यते । लिप्रहोमन्यायेन खल्वयं होमः स्यात् | 

लक्रन्नापनाथं चाग्निमुपसम्गधायेतयुते। कथं नाम १ भ्रगिनि- 
सुपसमाधायेव लुद्ुयात्.'न तु परिसम्दनादिकमपि कला, 

--षति॥०॥२॥०५॥ "` 

प्राङ्तुकरम्य वसुबन एधौल्यडुमुदौक्तमागो देव- 
जनेभ्यः ॥ २३ ॥ 

प्राङ् प्राद्मुखः, उतक्रम्य भ्रमेः सकाशात् कतिचित् पदानि 

गत्वा । वसुवन एधि,- दति यजुषा विरभ्यम्तेन, -इत्यधः । 
कुतः १ पल्यमानमन्वकाण्डं तयवेतस्य यजुषः पाठात् ऊम् 

उपरिष्टात् । उदोत्तमाणः ऊप्रैमवनलौीकयन्, देवजनेभ्यः टेवजनानु- 

दिश्य । प्रकलतानामत्ततानामन्ञन्तसुतृजत् ,- इति सूत्रशेषः। 

“ऊचैम्'*-ष्ति पदस्योत्सर्गण संबन्पोन तु ईक्षणेन । कथं त्तायते? 

खउदोक्षमाणः,- इति उदुपसगंणैव तदवगतेरनधकलत्वापत्तेः। 

द्दमिदानीं सन्दिष्टते। वसुवन एधि,-इत्येतदुयजुः िमुत्- 

क्रमेन संबध्यत, श्राहोखिदुदौ त्तेन, उताहो उत्सं १--दूति। 

उत्क्रमधेन,- इति केचित. । तदसङ्गतम् । कस्मात. ? यस्मादेवं 

सति भ्रत्ततषलिरमन्तकः स्यात । तच्चानिष्टम् । द्रव्यत्यागान 
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निदेवः"?- इति स्मरणात् । भ्रव्यक्तस्य "प्रधानसंबन्धसिष्ान्तो- 

ऽप्ये वमुपरुष्येत । श्रतएव, उदोक्षषेन संवन्धः,-द्त्यपि नाद्िया- 

महै । अ्रपरे तु,-देवजनेभ्यः,--द्ूति चतु्ीँरनिदंगादयमेव नम- 

स्कारान्तो, वलिमन्तः,--दइति मन्यमानाः ,. -वस्त्रन एषीति 

मन्तस्योत््रमणेन संबन्धम् इच्छन्ति! तदप्यसुन्दरम् । कस्मात. 

कारणात १ दूतिकरपाभावात.। एतं खन्वभिप्रेयमाणे, “इन्द्रा 

यति पुरस्तत्! --इव्येवमाद्िनत, , टेजनभ्यः-- इत्यत्रापि शतिः 

क्रियेत । तदकरणाद्वगच्कामः, नायं , उ(नमन्तः ,- -ष्ति। 

तस्मादुक्षगपौव यजुषः मंबन्यः। तधा चाक्तम्। 

“"ऊद्ै' वस्तितिमन्वेण देवेभ्योऽम्येत यवान्ननिम् । 

तद्तरजनेभ्ययर प्राञ्जमन्यद् यथ्राव्रिधि''। 

दू(ति। उत्क्रमणमुदरोलतय्च दधमि मन्तानुपटरगराद् व्याद्तियागेन 

स्यात. । तुखौ [सिति कै[{चत्। 

रताद । ननु ग्रागेव्िद जुः `वसुवरन एथि'--दति। 

तघ्ाच।म्नेयेन यजुषा देवजनेभ्यो ब(निदवितं इत्यन् पपन्नमिव प्रति- 

भाति। नायं दोप्रः । “चन्द्रमा गाहपव्यमुपतिदरेत'' -. इतिवदचना- 

दुपपतिसम्भवात. | तथा चोक्तम् | “किमिव द्वि वचनं न कुग्राल 

नास्ति वचनस्यानिभारः'-दरनि। अपिच । देवजनाध्रमगने- 

रध्येषितल्वात. नातानुपपसिशङ्ा{वमरः। श्रयं वत्या मन्स्य । 

वस्विति धननाम । वन सम्भक्तौ । हे अरणे, तलमग्मिन् कन्प्मणि वसु- 

वन; धनसंविभ।गशीनः एधि भव । वोऽयमतच्तलवनिमया दीयते, 

तं विभन्य यथ्रायाग्ब दयः प्रापय दति । प्रसिहं श्मेदेवामः 

ह्यप्रापकत्वम् । तस्त. सन्ममुपप्द्यते॥०॥२॥०॥ 
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तिव्यङड्ितरजनेभ्योऽरव्वाड्शरक्तमाणः ॥ 8 ॥ 

तिङ तिर्चीनं यथा भवति, तथा,--दति क्रियाविररेषणभेतत् । 

भधवा । प्राञ्चमन्यदु यथाविधि!" षति वचनात. प्राश्चमेतं बलिं 

इरत. । ततश्च एवं व्याख्यायते । तिङः तिरश्चीन: सन् , इतरज- 

नेभ्यः भ्र्तताक्र लिमुतृजेत. , प्रक्रतेन वसुवन एधौल्यनेन मन्तरेण । 

किमविशेषेण ? न.। कथन्तहिं १ ग्रव्वाङपेत्तमाणः। भधो- 

{वलोकयन् । श्रव्वाङः ,श्रघोमुखः , श्रवेत्तमाणो बलिदेयम् ,- 

द्तिवा वणनोयम् ॥०॥४॥ °॥ 

अनवेक्षमागः प्रये्याक्ततान् प्राश्नौयात ॥ ५॥ 

भनवेत्तमाणोऽनवलोकयन् । श्रनपेत्तमाणः,- रति पाठेऽपि, अरप 

त्ययसुपसर्गः,--इति स एवाथः । किमनवेचमायः १ प्रकलतान् 

बलिदिग्देशान्। प्रेत्य पुनरागगय। किम् १ भ्रग्निसमौपरे- 

शम. । कुतः ? प्रकतलात । प्रतिगब्दखरसाच । श्र्तलान् ,-- 

प्रतान् होमवल्योरवग्ष्टान श्त्य्थः। प्राश्नीयात् मुन्गीत। 

एवच्च न सव्बष। मन्ततानां होमवल्योवि नियोगः स्यात् ॥०॥ ५।०॥ 

किभेक एव प्राश्नीयात् १ न। 

उपेतेरमाल्येः सह ॥ ६ ॥ 

उपेते: समोपमागनेरमात्यैः सह मिलिता । श्रमात्यशब्टेन 

पुत्रभ्राठप्रथतयो ग्या उच्यन्ते एतदुक्णं भवति। यावदयं 
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ग््हाद्रिष््रान्ो जुहोति वलति घोकश्याग्निसभीपं प्रत्येति , 

तावदमात्या श्रप्यस्य समोपमागच्छेयुः ;--येनः तेः सा्वैमक्तत- 

प्राशनमम्थोपपदयते,--दति? स खल्षयमधेः उपेतपदशख्वरसा- 

दवगम्यतते ॥ ० ॥&॥ ° ॥ ह, 

काम्येन ख॒ल्षेनेन कश्मणा भवितव्यम् । कि पुनरक्मिन् कमणि 

क्रे फलं स्यात् १ तद्यते,-- 

स्वस्त्ययनम् ॥ ६ ॥ 

व्या व्यातोऽक्षराश्रः। तदिदं कणः फलवचनपर सूत्रं न वामरेष्य- 

गानविधानाथम् । ्रनथंकत्वापत्तेः। परिभाषाप्राप्तं वामदेष्यगानं 

खल्वन्तरे गाप्येतदचनमिदानीं कत्तव्यं भवति । उत्तरतः कर्मा 

न्सरसूत्रणादिदाभौमेतस्य कम्मणाऽपवर्गावगमात् । श्रपर आ्राह। 

कम््ापवगविहितं वामरेव्यगान[मिह् म्तसत्ययनम् -- एति ॥०॥७॥०॥ 

वशङ्गमौ शङ्गश्चति पृथगाहती त्रौहियवश्ोमौ 
प्रयुन्नोत ॥ ८॥ 

वशङ्गमो,-- इति मन्तेण, शङ्कव, --दति मन्तेण च, पश्रक् नाना 

प्राहुतो ययोः, तौ पएचगारूनी त्रीदियवदहोमंौ प्रयुश्नीत कुर्य्यात् । 

ननु, पृधगादहनो,-श्त्येतदवायं ; मन्यो; एरवगुपन्यामात् व्रीहि- 

यवहोमो,- दति दिवचनाच् हामयोष्िलावगतंः। न,- इत्याह । 

कस्मात् ? यस्मात् एतद्वचनं व्री द्ियवयु हन्दवनादितरेतरयोगाव- 

गतेमि लितयोत्रीहियवयोरहमः स्यात् । त््रादेकोकमन्तेणेककख 
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मायं पृधगाहती,- इति वर्चनम्। तदच्च द्रव्य्धक्गादाहत्योः 

एरथक्ामित्यमुमधं, ,प्रन्नापयितुः थगाहइती'- इत्याह । एवञ्च, 

वशङ्गमाविति सन्तेणं त्रीदहिष्ोमः, शङ्ेत्यमेन च यवदोमः 

स्यात् । तथा त्नोक्तम् । | 

“वशङ्गमा विति त्रीद्धौन् शङ्भश्वेति यवांस्तघा । 

्रसाविल्यत्र नामोक्ता. जुह्यात् ज्तिप्रहामवत्'” ॥ 

दति । अरस्माहचनःत् िष्रदोमाऽयम्.। आरा अरसौ,--दलेतस्मिन् 

सव्येनाज्ि नाम उक्ता जुह्यात् इत्युक्तम् । न ज्ञायते; कस्य 

नाम्नो वचनम् १-दति।, तदक्तव्यम् । उच्यतं॥०॥८॥ ° ॥ 

> 

यखात्मनि प्रसादटमिच्छत्तख॥<८॥ 

यस्य,--श्रविगेषात् स्तिया: पुरुषस्य वा, आसनि सखस्िन् विषये, 

प्रसादं प्रसत्रतामिच्छेत् अभिनलपति, तस्मे, तस्य, नाम उक्ता, 

-- दूति संवन्धः। (तस्यै ख्व; इतिवत् तस्म - षति च्छान्द्स्या 

प्रक्िग्रया षष्ठारयं चतुर्धो। श्रपर आह । तस्मै-इति ताद्य 

चतूर्थी । यस्यात्नि प्रसादमिच्छे्तदथं तमुदश्य व्रीदियवहोमौ 

्रयुश्लीत,--दति गतेन संबन्धः । अ्रनयाऽपि वचनव्यक्तय। तस्यैव 

नाम्नो वचनम् ,-इति मन्यते। तं प्रसादयितुम् -दत्यस्यामपि 

वशनायां गतेनेवास्य मंबन्धो द्रष्टव्यः,--इति॥ ०॥८॥ ° ॥ 

किमस्य त्रीहियवदहोमस्य सञ्जत् प्रयोगः १न,-- 

निलयप्रयोगः ॥ १० ॥ 
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नित्यमदरहः प्रयोगः--भरधादाप्रसादात् प्रचहमनुष्टानम् ॥०॥ ११॥ 

एकानतर्व्या यामं मासत्रते दे कम्मण ॥ ११॥ 

“आ्राकूतौं टेवौं मनसा परपदे" --ष्त्यादिक्षामचमेकाततर्ययामाच- 

चम३। कस्मात् ? तस्या दूटानों क्रमप्राप्ततात् । प्रसिहेष । 

प्रसिडिकोजञ्च ,--“यस्यास्त एकमत्तरम्'?--ष्लि मन्तवण 

तदस्यामेकात्तथायामचि चत्वारि कमणि सूत्रयिष्यति। तैषां 

मध्यात् हं कर्णी श्रह््मामन्रते स्याताम् । के परनद' क्मणौ 

अरद्मासत्रति स्याताम् ? श्रायुष्कामग्रामकामकमणो,-- इति व्रूमः) 

कथं अयते? श्रनग्रोविगि्टफनकत्वात् । माध्यानुगुणत्वाश्च 

साधनस्य । तथा चाक्तम् । 

“चत्वारि चेकाच्तथ्ायां कम््माणि फनमैद्तः। 

तत्रादईमामव्रतता न दिनीयचतुग्रयोः' | 

षति । हितीयचतुघयोमतु पारिभाषिकव्रततैव स्यात् ,--विगशेष- 

स्यानुपटरेगात् ,--इति दृष्टव्यम् ॥०॥११॥°॥ 

तानि चल्ारि कर्णि मपरिकरमिदानौमभिधौवन्ते,-प्रणटभिः 

सूतः,- 

पीमास्या राज्नौ खदिरग्रङगतं नुहुव्ादायुः- 

कामः॥ १२॥ 

पीयंमास्यां रत्री, -दयुकञाय्ेम् । खलिः प्रिह; । तक्मयाः 

शषः कीलकाः-खदिरणद्वः। तषां खदिरदुनां गतम् ,-- 
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(शतशब्टः स ख्थावचनः)-जुद्धात् , प्रक्ततया एका्चययेया ऋचा, 

चिप्रष्ोभन्यायेन,- इत्यथः । श्वश्च प्रक्ततिघम््मानुरोधात् समित्- 

प्रमाणाः समिक्ञचषणयुक्ताश्च कत्तव्याः। तथा चोललम् । 

““सत्यचः शुद्धवः कार्व्यास्तौ रणाय वीतकण्टकाः । 

समिन्नल्षगसं युक्ताः सूचोतुखय स्तथाऽऽयसाः' । 

दति। को लुहात् ? भायुःकामः। श्रायुजांवितं कामयते यः, 

सोऽयमायुःकामः.। कस्य भ्रायुःकामः १? श्रविगरेषादाकसनः पुत्रा 

दीनां वा। कथं पुनः ““शास्दरेशितं'फनमनुातरि- इति स्थितै 

सिद्धान्ते पुत्रादीनामप्यायुःकामयमानोऽधिकरोति,--इति व्यते १ 

ब्ष्ाकन्मत्वादिव्यादह। ग््ाकश् खस्विदं ग्छ्याषामपि फलजनकं 

भवितुम॑दति, नकेवलं यजमानस्यैव । गह्या पुतादयः। न 

परूषसौ यजमानोऽन्तरे षौ तान् स्वरमेवाभ्युदयं कामयमानो भवति 

निसः । तक्षारलात्तस्य । तथाच र्द्यासंग्रहः। 

“पल्ला: पुता कन्याश्च जनिष्याश्चापर सुताः। 

ग्र्या दति समाख्याताः यजमानस्य दायकाः । 

तेषां संस्कारयोगेन शान्तिकम्धक्रियास्रु च। 

श्राचार्य्य विहितः कल्यस्तस्मादट् ग्या इति खितिः ॥ 

इति ॥ ० ॥ १२॥ ° ॥ 

भयसान् बधकामः॥ १३॥ 

पयो लौहम् । तङ्धवान् भरायसान् शन् ,-प्रकछषल्तवाच्छतसस्यः- 

कान्, प्रक्लतैनैव विधिना जुह्यात् । कः? बधकामः | हननं 
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वधः,- र्त्यनर्धान्रम् । तं कामयते यः सोऽयं बधक्तामः। 
कस्य बधकामः १ शवूणामर्थात्। न हि ,कचिदालमनोबधं 

कामयते॥०॥ १३॥०॥ | 

अथापरम् ॥ १४॥' 

भथगब्ट्ः,--वधकामकन्मणा व्यवहितस्यापि पूव्यप्रज्ञलस्याडमास- 

व्रतस्यानुसन्धानाधः । भर मासव्रत दे क्षी दय श्म् । तज्रेक- 

सायुःकामस्योक्तम् । श्रधापरमपि भर्ैमसत्रतं क्षम प्रामकामस्य 

वत्तिथते,--द्व्य्ः॥ ०॥ १४॥ ०॥ 

प्राङ् वोद्डः वा यामा्निष्करम्य चतुष्पथे परव्वते 
वाऽऽरण्येर्गोमयेः स्थण्डिलं प्रताप्यापोद्याङ्गारान् 
मन्तं मनसाऽनुद्रूय सपिराख्येन जुह्यात् ॥ १५॥ 

श्राडः वोदङ् वा ग्रामानिष्कम्य', -- इन्यक्ञारथम् । चतुष्यधे पर्वत 

वा" चतुष्यवपन्धतौ प्रसिहो । तयोरन्यसरस्मिन्। "्ररण्ये भवेन 

ग्राम्यैः, गोमयैः, --न दारुभिः, स्यि" नाहप्रात्र, प्रताप्य 

प्रकघगातिशयं तापयित्वा, तसात् स्थण्डिलात् श्रङ्गारान्' श्रम्नि- 

मयान् , श्रपोश्' भ्रपाक्षल्व, 'मन्ं' प्रक्लतमेक।चयामन्वं, "मनसा 

दयेन, श्रतुदूय' श्रनुख्म्च, 'सपिः' तं, पाष्येनः मुखेन, 
"जुहुयात्" । कुत जुहुयात् ? प्रतपे सखण्डिले ,-श्तयाहइ। 

कुतः १ प्रज्ञत्वात् । शुहोतिचोटनाबल।दपोट् ष्वेवाङ्गारेवु हो- 

मः१, -इति चेत् । तदेवम् कश्मात् १ यश्मादेवंघति 

४! 
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खर्िलप्रतापनोपदेशोऽनरवंकः स्यात् | भपोहनोपरेेन चाद्रा- 

गाणां खर्डिल्-प्रतापनमावार्धतया कम््ानङ्गलावगतेः । एवष्ठ, 

भननिकलादव निग्रहो मध्या न.स्यात्, किन्तु उदक्ोमवत् 
यावदुक्गमेव स्यात् ,--इति द्रष्टव्यम् । श्रत च, खश्डिलप्रतापनादौ | 

यद्यपि मनो नोपदिश्यषै, तधापि न व्याह्तिप्रयोगः, किन्तु 

तृष्णौनेव करणौयम्। तथा.च ग्टद्यासंग्रहः। 
वपाष्ोमे मुखेनेव होमे खिष्टक्षते तया । 

व्याद्तीन प्रयोक्तव्या सुखे नाष च लक्षणम्? 

इति॥०॥१५॥ *॥ 

तस्याश्च सर्पिरादुत्याम - 

ज्वलन्यां दादश यामाः॥ १६॥ 

भस्य भवन्ति! फलविधिरयं म फलार्थवादः। कथं त्रायत? 

काम्यानां खुयमाणफललस्य रातिसतन्यायेन वणंयितुमुचितललात् । 

तस्मात् ग्रामकामस्याताधिलारः॥ ० ॥ १६॥ ०॥ 

घने च्राबरायाः ॥ १७॥ 

भाहुत्यामस्वलग्यां केवले धमे जायमाने त्पवराशैयाः ग्रामाः भस्य 

भवन्ति भवराैयणष्दो होनवचनः। वत्रयोऽवराश्ाः होना येषां 

तै तथोक्षाः । 1 भवराश्यशब्देनेतत् दपयति,--धुमप्रमाणाल्यत- 

बहुतवाभ्यां फलाल्यतलवदहुतवं भवति, परन्तु न्युनकसपेऽपि त्वो ग्रामाः 

सम्पद्यन्ते,-द्ति । भपरे तु मन्धन्ते,-उालादौतितारतम्येनापि 

फलतारतम्यं भवति,-इ्ति॥ ० ॥९७॥०॥ 
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भमोघं कम्प्याचकतैः॥ १८॥ 

श्दं ग्रमकामकमम मोषं परब्यधंमिति भराचचते कथषन्ति 

पाचायाः। प्रमोघवचमेमेतदृमयति,-यदि च्वालाम भवति, 
धूमोऽपि न जायते, तथापि नैवेदं कर्मी भोघं भषति, षपितु 

कियदपि श्णषक्तेत्रादिकं . फलमस्य स्याटेष,-ष्ति। कुतः ९ 

अमोचवचनस्यैवमथतात् ॥ ° ॥ १८ ५०१, 

हत्यविक्छित्तिकामो हरितगोमयान् सायं प्रातलह- 

यात् ॥ १९ ॥, 

हसतिवं तनमुपजौवनमित्यन्याम्तरम. । पच्डितिरविष्छेदः- 

अविच्युतिरित्येतत् । त्तेरविच्छि्तिः हश्यविच्छिसतिः। तां काम- 

यतै,- दति हक्यविच्छिन्िकामः। भ्राह। कतमा पुनरिह ठति 

रभिप्रेता १ श्रिल।न्छादिरूपा,--दतित्रूमः। कुतः? तस्याएव 

व्राह्मणादिष्ठन्तितया प्रसंश्नात्। तंधाच ठहसिमुपक्रम्य स्मरति 

भगकानविः। 

"मयैष धरप्माऽभिहितः संख्िता यतर वणिनिः। 

बद्ुमानमिह प्राप्य प्रयान्ति परमां गतिम. । 

इति । मनुरपि । 

““परदरोरेरोव भूतानामण्पदरोरेण वा पुनः। 

या हस्तिस्तां समाखाय विप्रो जौकेदनापदि) 

याव्रामावप्र॑सिराथ खे: कर्म[भिरगहिते;। 
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भर्तेशीन शरीरस्य ' कुर्व्योत धनसञ्चयम् । 

ऋतामृताभ्यां जओषेत्त् तेन प्रमृतेन वा । 

सत्यानृताभ्यामपि वा न खहश्या कदाचनः' । 

इति । | | 
- “न लोकष्ठस्त' वसतत हत्तिहेतोः कथश्चन । 

 भरजिद्यामशटां शुदा जोवेद्राश्मणजो विकाम्" । 

इति च । तखात् ,--युक्ता अभ्युदधहेतोः शदाया ठत्तेरविच्छित्ति 

कामना । पर. आह । हत्तिगन्देन शुतिषपृतिविहितकग्ानुषटान- 

सुखते। कुतः? । 

'यावल्जौवम विच्छित्रां ह्नि" यसत्वनुतिष्ठति । 

यथाऽस्नातेन विधिना स परं ब्रह्म विन्दते । 

ति स्मरणात् | मनुवचनाच्च। 

“एषोदिता णहखस्य वत्तिर्िप्रस्य श।तो । 

स्(सकतव्रतकल्पश्च सत्वश्डिकरः शभः. । 

श्ति। तदसङ्गतम् । कुतः १ हसिशष्दस्येदमध्याप्रसिहेः। सदि 

जोवन।पायमाह,-षति स्मृतिषु प्रसिद्धम् । यदपि सरणम्-- 

“प्यावज्जीवमविन्छित्राम्”-द्त्यादि, तदपि प्र्मदुक्लामेव ठत्ति 

स्तोति। तस्या भ्रपि प्रसंशाहत्वात् । न भवदुक्राम् । भ्प्रसिदेरेव । 

मतुरपि चतुयेऽध्याये प्रथममस्मदुपवितां वचिं, परतस्तु ज्ञातक- 

व्रतमभिधाय, प्रकरणथेपै “एषोदिता दसख्स्य'-ष्त्यादिना 

यथाक्रमं तदुभयमेवो पसंहरति,- इत्यवगच्छामः । कथम. ? उप 

क्रमो पसंष्ारयोरे काथत्वोपपत्तेः। सन्धा खल सावन्यदुपक्रम्यान्य- 

दु पसंहरद्रनवधषचमः स्यात्| भवत्परिकल्पिताया् हत्तेरा- 
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यमाम्तरसाधारण्यात् गहसयमावरवरं मनुवचनं पौष्येत । न 

खस्वेकरंव ठस्तिरूनेकसाधारणा एकस्य प्रशस्ते नापरष्येति 

किञ्चित् कारणमत्र शक्यमुरचितुम्। तस्मदखमदुक्त पवार्ा 

पिहद्धिरादरणोयः । । 

स खस्छयहच्य विन्किभिकामः.--हरितगोमयान् सायं प्रात 

जह्यात् । प्रक्ञतेनेकाचचयामन्तेण | होमध्ायं तिप्रहोमन्धायेन 

स्यास् । . हरिताख ते.गोमयाच,- शि इरितगोमयाः, तान्- 

हरितगोमयान्। वैः खलु गोमयैः सहल प्रदेगे हरितानि ठणानि 

प्रणस्तान्यत्यद्यन्ते, तान. किल गोमयान. हरितगोमयान. भाच 

चते। मे खला इाभिप्रेयन्ते | ` कथं न्रायते? तेष्वेव 

तत्प्रसिदधेः । हरितगोमयेनोपनिम्मतो तिवत् । प्सुषोमानाम 

चमसाथाल्वालदेगेऽहधिः पूणः, तेषु हरितानि ठणानि प्रास्तानि 

अवन्ति--ष्त्यत्र ' हरितठणगष्ट्ः सूत्रकार णाप्येवमेव व्याख्यातः। 

श्रष्व्वोऽपि ताहशान्येव णानि तत्र प्रसिपन्ति । तस्मायधोक्ञ 

एवार्थः । । * 

हरितगोमयान् ,--दइति बहवचनं सायंप्रातराहच्यपे्तम् । 

श्राइतेराहश्यपे्षमेव कुतो न स्यात् ?--ष्ति चेत् । न । एकमन्वा- 

धिकारात्। भ्म्यासस्यानुपटेणाच्च। तस्मात् , -एकंवेयमाइतिः 

सायंकाले प्रातःकाे चषोतव्या। सा वख्वियमाहतिः, सायं 

--साग्रमाहनेः पुरस्तात् स्यात् । प्रात प्रातरादुतैः पर- 

स्तात्। कस्मात् १ सायंप्रातर्होमयोरष्यवायापपत्तः । एवं खर्व 

व्यवायः सायंप्रात्र्होमयोरपपद्यते । दतरश्रा व्यवायः ष्यात् । ष 

चानिष्टः । कुतः १ | 
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“नैकस्मिन् कर्णि तते कन्यान्यत् तायते यतः" | 

दति वचनात् । भध, एवमपि प्रादुष्करणष्ठामयोश्यरवायः स्यारैव ? 

स्यादेव । भनन्यगतिकत्वात् । कि पुनरत्र कारणम् ! ;-प्रादुष्क- 

रणष्टोमयोव्यवाय भञ्रयितव्यो न सौयंपरातर्हमयोः ,-श्ति। 

ठच्यते। प्राययिष्यामः प्रादुष्करणद्ोमयोर्व्यवायम् , भनाश्रयन्तः 
सायंप्रातर्होमयोव्यवायं करिषामः। नच गुणस्य भव्यवायं उप- 

पादयितं प्रधानयोर्वयतायः युक्त भा्रयितुम् । तख्रात् ,--यथोक्ष- 

भेवासु । स खल्वयं होमो वर्षासुःप्रत्यहं करणीयः । कुतः १ तेव 
ूरितगोमयोपपत्ेः। तथा चोकम् । 

"सायं होमस्य पुरतः परस्तात् प्रातराइतः । 

राद वर्षा जुहुयात् प्रत्यहं गोमयाहुतिम्" । 

द्ति। एवन्तावटेकास्यायां चत्वारि क्म खभिरहितानि ५०।१९॥ 

मन्छा्तर विनियोगं विवक्ुः कन्माम्तरमिदानीं वक्त॒मारभते,-- 

विराश्रोपोभितः पण्यहोमं जुहुयादिटमहमिमं 

विष्वक््रागमिति॥ २० ॥ 

तिरातोपोषितः,--द्युक्राधम्। "काग्येषु विरात्राभोजनम्'- 

दूति सिदत्वादेतदवाच्यम् ,--ध्ति सेत् | न । सिश्ठमेव पुनरुच्यते। 

किमधम. १ आआदराधम.। श्रधषा। नियमा्धमेतइविष्यति,- 

तिरातोपोषित एव पणयरोमं जुहुयात् --्ति। किमतः? 

एतदतो भवति,--श्रौरिवा भक्तानि'--द्येतत् पक्तान्तरमिद 

म भवति,--द्ति। ॑ 
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पण्य विक्रेयदरव्यं भण्यते । पर्याय हौमः प्ोमः । तम-- 

पश्यष्टामम. , इदमहम. ,"-- ति मन्तरेण सिप्रहोमग्धायेन शुहु- 

यात्। श्राह । केन दरष्येण जुहुयात् ! दरव्यानंदेशादाश्येन । एव- 

भेके । उभरसूत्रदणनात् पश्यावयवेम | एवमपरे । येषां प्या- 

मामवयवहोमाद् विनाशः ,--यथा मपिरब्रादीमाम. , तैषा- 
माच्येन, येषां पुनरवयवषोमादपि न विनाशः,--यघा धान्या 

रोनाम, , तेषामवपवेनेव होमः. एव्मन्ये। किं पुनरत 

युक्लम.! श्रन्तिमिः पत्तः द्याह । "कुतः १ उष रसघत्रात्। 

भविनाशोपपत्तेश्च। मन हि पण्यसम्पदे क्रियमाणोषोमः पण्य विना- 

भराय भवितु युक्तः। न हि वरघाताय कन्यासुहाहयन्ति। 

भाचायस्तु पण्यावयवेनेव होमसुपरेच्यति । पश्यश्ष्टो ठदावपि 

प्रयुज्यते ,--द्ति तस्याप्यत्र ग्रहणमिच्छन्ति । एका रेयमाहूतिः। 

सक्च प्रयोगः।॥ + ॥ २० ॥ ० ॥ 

वाससस्तन्तन् ॥ २१॥ 

वापस्रषः पस्य तम्तुन् दणासूत्राणि शुहवात् , पूर्वोक्तेन 

विधिना॥०॥२१॥*॥ 

गोर्बालान् ॥ २९॥ 

गोः परख , बालान् लाङललोमानि, शडया दित्यनुवर्तते । 
॥ ० ॥ २२ ॥ ० ॥ 
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एवमितरेभ्यः परणयेभ्यः ॥ ९३ ॥ 

द्तरेभ्यः पण्येभ्यः प्षकाशात् , ` एवमवयवष्त्य लुदयात् । भ्रत्र 

पश्यशोमक्मणः परिखमािः। फलमप्यस्य कर्मः पण्यमेव 

कश्ययितव्यं भवति । कुतः १ उपखितल्वात् । पश्यहोमभिति । 

वथनाच्च॥०॥२२॥ ° ॥ 

ुर्खहोमो यंजनीयप्रयोग: ॥ ₹8४ ॥ 

'ूणहोमं यसे जुषोमि'-- इति पणगब्दोपलचितेन मन्तेण होमः 
पूकहामः। कर्तव्यः, दति सूत्रशेषः। स खल्वयं पूणडोमो- 

यजनीयप्रयोगो भवति । व्याख्यातमेतत् स चाय होमः 

पोषमास्याः प्रतिपदि प्रातरहमादूदे पक्तदिहोमाच्चावीक् 

स्यात् । भमावस्यायाः प्रतिपदि तु परत्तादिहोमादूैम्--दइति 

दव्यम् । होमसायमाज्येन करणोयः । द्रव्यानुपदेथात् । 

एका चेयमादुतिः कषिप्रहोमन्यायेन स्यात्। एवमुत्तरत्रापि ॥ 

॥ ० ॥२४॥०॥ 

इृन्द्रामवदादिति च॥ २५॥ 

"दन्द्रामवदात्तमोवः'--ष्ति मन्ते चड़ोमो यजनौयप्रयोगः। 
॥ ० ॥२५॥ °॥ 

भनयोः खलु यजनोयप्रयोगाहत्योर्मध्यात् ,-- 

यशस्कामः पर्वा सशटायकाम उत्तराम् ॥ २६ ॥ 
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यशस्कामः पूर््वामाइतिं जुह्यात् । " सहायकाम उसरामाशुतिं 

शुहयात्ः॥ ° ॥ २९॥ °॥ । 4 

दति महामहोपाध्यायराधाकाम्तसिदहान्तवागी महावा 

 कजग्रोचद्द्रकान्तकलक(रस्य क्षतो गोभिलोयगरद्मसूबभाषे 

, चतुचप्रपाठकसय पमो खच्डिका समाप्ता ॥*॥ 
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शतुधप्रपाठक्ते मवमौ खख्िका। 

ए 8 1 1 

परुषाधिप्रल्कायोऽषटरावमभुक्ता ॥ १॥ 

परषाणामापिषत्यं सेनापत्यादिकं' कामयते,--दति पुरुषा धिपत्य- 

कामः। भष्टरात्रम् ,--ष्टो भहोरात्रापि, भ्रमुक्ता उपोष्य ॥ 

॥ ० ॥ १॥ ° ॥ 

मोदुम्बरान् सुबचमसेष्पानुपकल्ययिला ॥ २॥ 

उदुम्बरस्यैतान् श्रोदुम्बरान् । तान् खख्षिमान् वाक्लानेव न तेज- 

सान् ,--दइत्यवगच्छामः। कथम् ! इष्येन सहैकयं।गनिदं शात् । 

सुवचमरेष्माः व्याख्याताः। ताम् उपकल्ययित्ा,--उपकल्पा 

सम्प्राय,--द्व्येतत्। चमसस्योपकल्यनं प्रणोताधम् । इ्ष्याना- 

मुपकल्पनम्--भ्राज्यतन्त्रेण शोमप्रत्नापनाथम्। कथं न्नायते ? 

एषं खष्वमीषामुप्रकल्यनं टृष्टाधं भवति । भन्धधा श्रदरष्टा्घल- 

मेषां कल्पनोयं स्यात्। न चंतदुचितम् ,--सम्भवति दृशे 

अर्थे॥०॥२॥०॥ 

प्राः वोदङ् वा यामान्निष्क्रम्य चतुष्येऽग्निमुप- 

समाघाय॥ ३॥ 
छतभाष्यं सूतम् ॥०॥३।॥०॥ 
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भज्यमादिलयमभिमुखो जुहुयात् ;--भन्रषा 

एकच्छन्दखएथोर्व्वा एषति च ॥.४ ॥ 

भादिव्यमभिमुखः,--भाभितुस्येनादिव्यसृखः , भवं वा.-ष्ति 

` मन्तेण, योव्वा,- इति मन्त्रेण च, भाज्य जुंहयात् । एधस्मन्- 

इयनिरेशः,--ग्राहुतिहयायः । आआदि्यमभिमुखः,-- षति वच- 
नौैत् प्रात्तरादूव्यनन्तरमेव होमोऽयं करणोय;,- दत्यवगच्छामः । 

कथं कत्वा १? एवं खरवा दि्याभिसुखत] प्रा्मुखता च होतुः 

सम्पद्यते । तथाच सति, न कस्यापि शास्तस्य उपरोधो भवि- 

ष्यति। दूतरथा प्राक्खगास्तं वा उपरोक्यते, भादिव्याभि- 

सुखशास्तं वा। तच्ानिष्टम् । 

ननु, श्रान्यम् इति किमर्थम् ? भञ्येनष्ोमाधम् । ननु, 

भवचनेऽपि तदेवश्रप्राति? प्राप्राति। भनक तहि? न,- 

दूत्यु्ते। कस्मात् ? यस्मात् -ग्र'ज्यमित्यवचमे भनादेगबनात् 

तत् प्राप्राति, वचनेऽपि भ्रादेशबलात् तदेव प्राप्रोति। तत् 

किमचरचोदम् १--द्ति न खषवधिगच्छामि। भ्रादृगे खल्वेतत् 

वचनमाज्यस्य प्रापकं भवति, भ्रनाद्गे चान्यहचनम्। भनादेे 

प्रापकं तु वचनमक्टभ्य, श्रादेगवचनमाक्िप्रति भवान्। म 

चेतदुचितम् | भ्राचार्यच्छाघोनत्वादादेशानारेगयोः। 

भथ, प्रग्राजनान्तरमन्तरेण न ते परितोषः ;- खण, तदपि। 

प्राज्यमित्यवचने मन्वलिङ्कादन्रेन होममपि कश्चिदागङ्ोत कदा- 

चित् ,-ष्ति शदमामधिक्रामागद्ुमं निरसितुम् ,- भाव्यम् ,- 

द्त्याचाय्यः सूत्रयाश्चक।र दति श्विष्यते । भपर श्राह । सपि- 
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सलं दधि पयो यवागू वा" -्द्त्येतश व्याह्यधं पुमराश्यग्रहणम् । 

एवश्च, पतर भाश्यमेव नियम्यते--इति॥ ° ॥.४॥०॥ 

अन्नद्य घ्रतमेवेति याते दतोयाम् ॥ ५॥ 

भन्रस्यर एतम् ,--शत्यनेन मन्तेण ठतौयामाहतिं ग्रामे लुष्यात् । 

¶यमप्याइतिराच्येनेव स्यात्। कुतः? द्रग्य।न्तरानुपटेशात्। 

मन्रलिङ्गात् । , प्राज्यस्य प प्रकठतल्वात् । शरामेऽप्यग्नाेव होमो- 

नम्राम एव । श््रामानिष्करम्य',- दइत्येतदपरोत्यमभिप्रयम् खला- 

चायः,--्रामेः--इत्याह,- षति कजि्यते। “प्रम्निमुपसमाघायः 

-- इति खरवनुवत्तंत एव । 

ददमिदानौं सन्दिह्टाते। किभियमप्याष्तिरोदुम्बरसुवचम- 

सादिना परन्यतन््रेण स्यात्, उत सिप्रहठोमन्यायेम, १--इति। 

अचज्यतन्तेण,- षति ब्रूमः। कस्मात् ! अधिकारात् । फला- 

म्तरानुपदेणात् ; दती यत्ववचनाञ्च : एक कम्म्यावगतैश्च । अन्यधा 

खर्षभिधानादेव ढतौयलप्रप्िस्तुतोयामिति वचनमनधैकं स्यात् । 

तस्मात् ,--संख्यावचनाटेककम्म्यं प्रतिपादयन् पूर्व्वोक्धर्म- 

संम्बन्धमत्रापि दग्रयति,--द्व्याख्येयम् । तुख्यधक्चाणां हि संस्ये- 

यानामेकसं ख्याभिषंवन्धोऽसति बाधके वा्तात्पयविडिरिष्यत॥ 

॥०॥५॥ ° ॥ 

गोष्ठ पशुकामः ॥ ६ ॥ 

गोष्ठं गवामावासे, श्रमिमुपसमाधाय प्रज्ठतामाहइतिं जुषयात् । 

क; ? पशक्ञामः। पशुशब्देन मीरेवाभिप्रेयते। कचं न्नायते १ 
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गोष्ठं --षति तस्यैव हृदयागतत्वात् , शव् परित्यागे च कारण 

विशेषाभावात् । . पश्शष्टेनाविगरेषात्ं गोमेषमहिषादय उच्यन्ते, 

--द्ति केचित् । । + "` 

द्दमिदानौं सन्दिष्टाते। किं क्त्छमेवाहतित्रयं पशुकामस्य 

गोष्ठे उपदिश्यते, उलताषा अनन्तरा ठतीयेवादुनिः १, -द्ति। 

भनन्तरा ठतौयेव,- षति त्रूमः। कस्मात् ? प्रानन्स्य।तिरेकात् । 

सभ्यामानु परेणा ।, तस्मात् ,-त्रोयाम् ,- इत्यनुवत्ततं,-- 

ति बोदव्यम् | भ्रपर भ्रा, भविग्रेषप्त् उन्निरत्रापि मन्त्रय 

स्थानु सिदर्रनाच्च क्षत्खमेवाहु[तत्रयमि्टोपदश्यते,- षति । 

स खषषयं ्ोमः पुरा :धपत्यका मस्मैव सतः पशुकामस्य 

गोष्टे उपरटदिश्यते। दर्भपौगमासयाजिन एव सतः पशुकामस्य 

मोदोहेन प्रणयनोपदेशः.- इति यधा । कथं त्रायते ! तख्येवाधि- 

कारात्। ठतौयाम् ,--ष्त्यनुवस्तननेककम्म्यप्रतिपत्तेख । गाठ 

पशणकामः?--ष्त्येतावक्मातं , खसदयते, न तु किञ्चिदपि 

कक्षव्यसुप्रदिश्यते । मवितब्यन्तु रन । तस्मात् ,--भ्रानन्त- 

ययालिरेकात् ठनीयामादहतिं जुद्धयात् ,--षव्यनुषश्ननोयम् । 

तस्मात् ,--येयं ठलौया प्रादतिः केवलं पुरष।धिपल्यकामस्य ग्रामे 

उपदिष्टा, सैव तस्यैव पशुकामस्य सतः गाष्ठ उपदिश्यत,--श्ति 

ब्जिष्यते । तस्मादवधिक्षताधिकारोऽयमुपदेशः॥ ०॥९॥ ° ॥ 

विदृयमामे चोवरम् ॥ ७ ॥ 

विषट्यमाने, --“ट् दु^पतापै'' --द्ति स्मरणात् विशेषेण उपतप्य- 
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माने । कसि ? गोष्ठं \ कथं जनायते ? भधिकारात् । सपमौ- 

निदं शाश्च । एतदनेनोक्ं भवति । गोष्ठे भ्रमिमुपसमाधायेव होमो- 
न क्षव्यः किन्तुं श्रम्निसुपसमाधायापि तावत् प्रतीक्षणीयं ;-- 

यावहोष्ठमुपतप्यमानं भवति । तत उपद्रप्यमाने सति गोष्ठ होमः 

करणीयः,--दति । भपरे पुनभषन्ते--“गोष्टस्योपतापासमवात् 

गोष्ठसंबन्ध द्रोषु उपतप्यमानासु--इति दरष्टव्यम्ः--¶ति। 

तदेवं विदूयमाने गोष्े "चीवरं जुहुयात् , ति वत्तते\. 

सम्पत्कामो शुषहो्ि'--इति नश्तलिद्गाच्चतदरेवं प्रतिपत्तव्यम् । 

चीवरश्ष्टेन लसौहचणमुच्ते। कुतः १ “लीदचणंद्य चौवरः'” 

--ष्ति वचनात् । तदद् चौोवरविधानादाज्यस्य निहत्तिः स्यात् । 

ूर््वोक्षधनमसंबन्धसु भरव्रापि स्यादेव । तस्सम्बन्धेनेवोपदेणात् । या 

खुस्वियं ठतीयाऽ्तिराज्येन ग्रमे स्थात् , सैव पशुकामस्य सतः 

खोवरेण गोष्ठं भवति,--ष्ति खस्षोचाम । त पुरुषाधिपल्य- 

कामकन्मणोऽपवग;। 

भन्धः पुनरन्यधेमं ग्रं वणयाद्चभार,-- गोष्ठं परणकामः- 

¶त्यादिम् । “पश्कामो गोष्ठं ढतीयामाज्यादतिं जुहइयात् । पश 

कामः,-ष्लि निरपेक्षखत्रणात् श्रधिक्लताधिकारे चप्रमाण- 

भावात् सव्यैष्यव पशुकामस्य होमोऽये, न पुरुषाधिपयकामस्मैव 

सतः पशकामस्य,-ष्ति। तस्मात्, पुरुषाधिपत्यकामक्मषः 

कश्ान्तरमिदम् । एवश्च, ्रतर ्रटरात्रोपोषणं नस्यात्, नवा 

उदुम्बरसुवादि,-- षति । कश्मान्तरमाडह । 'विदुयमाने चौवरम्' । 

गोष्ठस्यो पतापासश्चवात् गोष्ठसंबन्धाद्ोषु उपतप्यमानामु चौवरं 

लोहं जुहुयात् । इदमपिकरख्न्रम्। िप्रहोमथ्रायम् । 
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एतेषां त्रयाणामपि कर्मणां सक्तत् प्रयोगादेव फनं स्यात् । क्तः ! 

भभ्यासानुपरेशातंः'--इति॥०॥७॥ ०॥ 

श्रथेदानों कन्मान्तरमाश,-- । 

प्रतिभयऽष्वनि वस्लदणाना गन्धान् वध्रात॥ ८॥ 

ब्य्मेव प्रतिभयम् । प्रतिरुपसर्गः ! प्रकर्षवाचौ वा। तन, प्रक- 

पेण भयं प्रतिभयम् ,--दतयर्धः „1, प्रथवा । प्रत्याषव्रं भयं प्रति- 

भयम् " ब्रघ्वनि पथि, प्रतिभये.-प्रत्यासत्रे भयरेतौ सति, -श्यये- 
तत् । वस्दशानांम् ,-- वस्तं वासः, ग्रविगेषादधरोयमुत्षरौयच 

सकोयमेव भण्यते। तस्य दशानां ग्रन्यौन् ,-- बहुवचनात् 

तीनेव, बक्नोत। भरव्रं वा एकच्छन्दस्यम् ,--दव्येततप्रभतिभि- 

स्िमिक्ग्मिः ५ कुतः १ एतासामेव प्रकतलवात् । मन्वान्तरा- 

मुपदेणाचच । आद । भ्रानन्त्यातिरेकात् उतोययव स्यात् ? 

उच्यते । “खाहाकाराम्ताभि<?-- षति व्यमा णसूत्रात् तिमिरे 

ख्यात्, न पुनरान्तर््यातिरेकात् ठतोययेव । भ्रतिक्रानतसंबन्ध- 

स्य्ाप्याचास्यनुमतत्वात् ॥*॥८॥०॥ 

सवाससोदशाऽभावे कथम. ! उचयते,-- 

उपेत्य वसनवतः॥ < ॥ 

वसमवतः,-दशायुक्षवसनवतः , वस्बदशानां प्रयोन् वक्ीत',-- 

षूत्यनुदर्तते। किं लत्वा १ उपेत्य उप,-समीपम., शता 

गल्ला, मतु तमाह्य) 

दुयमरपरा सूवहययोजना, -- 
+ 
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सध्वनि पथि, प्रतिभये ति, वस्रदशानां शरौन् ग्रन्थीन् वभत, 
प्रललताभिक्छमिः। किमोनो वस्नदशानाम् १ न। कस्य तर्हि? 

(उपेत्य वसनवतः' । वसनवतः सष गन्तुः कस्यचित् , वस्रदशानां 

ग्र्यीन् बक्नोत.। किं क्ता १ उपेव्य । 
एवं वा,--श्रतिमयेऽध्वनि वस्लदशानां ग्रनयौन् बक्नोत' । भर्धा- 

दाखनः। न केवलमास्मन एद .। किं तहिं १ “उपेत्य वसनवतः+ । . 
चशब्टोऽतर लु्वत् द्रखव्यः । वसनवतः,--ष्ति च दितीयाबहवच- 

नान्तं पदम् । तदथमधः । वसनवतशैकसा्गनतन् सहायानुपे् 

तेषामपि वस्लदशानां ग्रन्थोन. वक्रौत॥०॥९॥ *॥ 

खाहाकारान्ताभिः॥ १०॥ 

प्रजतानिक्छम्मिः। भ्रहोमकलवात् कममणः सान्यकारविलोपं मा 

प्रणाङ्ीत् ,--ष्ति खाहटाकाराक्ाभिः--दत्याह॥०॥ १०॥*॥ 

किं पुनरस्िन कमणि छते फलं भवति ! उश्यते,-- 

सहायानाञ् खसत्ययनम् ॥ ११॥ 

सहायानां भामनः सह गन्तृणा, चशब्दादाकनश, खस्वि मङ्गलं 

तस्यायनं प्रा्िः,-भयनिहत्तिरि येतत् तस्या एवाभिप्रेतत्वेन 

मङ्कलरूपतवात् । भवति,--इति सूतरशरेषः । भअभिप्रेताथंसिदहिरवा 

खस्तिशष्देनोश्ते। तस्यायनं प्रापकमेतत् क्म,--दत्ययमथं- 

सदानीं वणंनीयः । तदिदमुपरिष्टादे्तं बेदितव्यम । भयस्यानि- 

यतकालल्वात् ॥ ० ।११॥ *॥ 
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भाचितसहसकामोऽचतसक्ताहुति ससं जुष्ु- 
यात् ॥ १२॥ 

प्राचितश्रतकामः,-देतदयाख्यानेनैव , पाचितंसषस्रकामः,-- 

श्त्येतदपि व्याख्यातम् । प्र्तेयंवैनिष्यतराः सक्घवाऽचतसक्तवः, 
षामाहतिषहख' चिप्रहोमन्यायेन , जुद्यात् , -्व्रं वा एक- 

च्ठन्दस्यम् - दयेत भिक गमिः. कुतः ! एत सामेवप्रकतलात् । 
मन्वान्तरानुपदेशाच। । 

रत कि्धिदकनव्यगसम्ति । अ्राहतिमषटसर' होतव्यमुपदिश्यमि, 
ऋचश्च तत्र लिः करणतयोचखन्ते, तत् कथ्मयं शामः स्यादिति 

तावत् सन्दिद्यते। किं तिषणाख्चाममुरोधात् श्राहतिसहस्रख 

तिरभ्यासः कमनव्यः, श्रहोख्ित् तिरूभिरेव ऋम्भिरेकेका 

भाहुतिर्हालव्या, उताहो आदतिमहस्रं तिधा विभज्य ऋक् भये 
होतव्यम् ?--दरति। तत्र भ तावदाद्यः पन्नः । कुतः? गुणानु- 

रोघ्ेन प्रधघानभ्यामस्यायुक्रतात्। अआदतिमषस्रमिति मंग्यावच- 

माच्च | नापि हितौयः। कम्मत् १ पएषकस्य। एवर्चां शाम 

मि्व्वाशसामध्यीत् । तध्ातवे ख॒खन्त्याया एव ऋचः व्यवायामाषेन 

करगात्वापच्या भरादययाः इचोः करणत्वामावप्रसद्गाच। तस्मात् , 

पारिशेष्यात् ठतौयः प्तौ ज्यायान् । तस्मात्, प्रा्तिसहस््न' 

विधा षिभज्य प्रधमया ऋचा तस्य प्रथमं भागम्, हिनोययाक्रवा 

हितोयं भागम् , ठतौयया च कचा ठनोयं भागं जुहुयात् ,- 

दूति । पथ, एवमि भ्रन््या एका ्राद्तिः शिष्यते, कतमा 

४२ 
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पुनः ऋचा भसौ होतव्या ? भादयया,- षति ब्रूमः । कस्मात् ? 

मालान्धायेन पुन्रपि तस्या एव उपसितल।त् । तथा चोक्तम् । 

"“सक्नाहतिसदस्रच्च पुरोषाणाच्च कौत्तितम् । 
विधाऽभ्यासेन तत् कुयादाद्यमन्ताऽऽइतिम॑वेत्'? । 

इति ॥०॥१२॥०॥ 

पशुकामो वत्िधुनयोः पुरौषाहुतिसहसं जुह- “ 
 य्रात्॥ १३॥ 

पशुम् कामयते -द्ति.पशकामः। स खल्षय हछहत्पशकामः 

-- इत्यवगच्छामः । कुतः? स्तुद्रपशकामः इत्य॒त्तरत्र सूत्रणात् । 

वत्सश्च वत्सा च बत्समिध॒नसमुखते। कथं न्नायते ? मिघुन- 

ब्दस्य दन्दवाचित्वात्। तयोः वत्समिथ॒नुयोः, पुरौषागां 

णक्तताम् भाइुतयः--पुरोषाहतयः, तेषां सहस्रं जुहुयात् । भवर 

वा एकच्छन्दस्यम्--दल्येवमादिभिक्रम्मिः। कुतः! एतासामेव 

 प्रक्षतल्वात् । मन््ाम्तरामुपदेशाञ्च । 

ष्ूद्मिदानीं सन्दिद्यते। किं यदेव यदेव पुरौषं सम्पात, 

तदेव जुह्यात् । उत पूम्यैमेव सव्य पुरौषं संग एकस्मिन्नेव 

पूर्व्वाह्न भ्राहुतिसदसरं जुदुयात् ९,- दति । एकस्िच्रव पूर्वाह्न , 

षति न्रूमः। कस्मात् १ प्रधानस्य होमकन्मणो नानादिन- 

कल्पनायां पारिभाषिककालवाधे च कारणविग्ेषाभावात् । पुन- 

रपि सन्देहः किं प्रक्नतयोरेव वत्समिधनयोः पुरोषसंग्रहः 

काश्यः, उल प्रक्रतयोरन्धयोश्च कयोधिदनियमेन ?--दइति । 
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प्रकतयोरेव,- दति ब्रूमः। कुतः ! ् रक्ञतपरित्यागी हेत्वभावात् । 

तथा चोक्ञम् । ̀ | र 

“वतुगौ† वखवत्ानां प्रजञतानाशच' गोमयम् । 

एकस्ित्रेव पूर्व्वा जुहयात् सक्षहोम्रवत्” । 

दति । सक्तदहोमवत्'- इति वचनादत्रापि भ्राहतिसहसर' बधा 

„ विभज्य पूत्मैवत् जुहयात् ,- षति द्रष्टव्यम् ॥ ° ॥ १२॥ *॥ 

अविमिथुनयोः. चैट्रपश॒कामः॥ १४॥ 

ुद्रपश्कामः, अविमिधनयो " -
 मेषम्मि्॒नयो ध पुरीषाहतिसस्ं

 

्रक्ताभिक्छम्मिः पूव्यैवदरेव जुद््धात् ॥ ° ॥ १४॥ ०॥ 

रि ५ 0 
वृच्यविच्छत्तिकामः कम्बृकान् सायं प्रातज्जहूयात् 
षधे खाहा स्ुत्पिपासाभ्याय् खाहेति ॥ १५॥ 

दत्य विच्छिसिकामः,- इतय॒क्ञाघम्"। कम्बुकान् फनौकरणकङ्न- 

शान् मायं प्रालजुदयात् ,-नतुपरे स्वाहा चरुत्पिपासाभ्यां ख्वादेत्याभ्यां 

यलुरभ्याम् । श्रतरापि सायमाडतः पुरस्तान् प्रातगादुतेच परस्तान् 

शामः स्यात् | सिप्रदोमथ्ायम् ॥०॥ १५॥ ०॥ 

मा मेषौनं मर्प्यिसतौति विषवता दष्टमहिरभ्यु्तन् 
जपेत् ॥ १६ ॥ 

विषमस्याम्तीनि विषषान् षर्पादिः। तैन दष्टम् ,-भरविेषान् 
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धरुवं स्ियं वा श्रहिरदकेन श्रभ्यचन् भाभिमुख्येन सिञ्चन् + 
मा भैषोरिति मन्तं जपेत् +र विषप्रक्तयात् ¦ कथं ज्ञायते ? 

प्राणिपीडा ऽपनयार्थलात् कश्चणः । भभ्युच् जपेत्,--इति कुव्यैन् 

भभ्य॒त्षणजपयोर्योणपदय दप्यति॥ ०॥१६॥०॥ 

हुरगोप्रायेति स्ातकः संबेशनबेलाथां वेणवं 

द्णडभुपमिटधीत ॥ १७ ॥ 

ख्ातको छहमेषो । संवेशनं शयनं सापो निद्रा, इत्यनर्घाग्तरम् । 

तस्य वेलायां रात्रावि्यर्थः । कुतः १ दिवाखापस्य निषिधात. । 

वे णवम्--पेणुषेशः तडवं, दण्डः यष्टिम्, तुरगोपाय,--दति 

मन्तेण उप समोपे -शयनसत्रिधौ, -इरत्येतत् । निदधौत घारयेत् । 

दध धारणे । निशब्दप्रयोगास्तत्रैव सन्वां रातिं नियल' धारयेत् , न 

तु मन््प्रयोगं क्त्वा भ्रन्यत्रापनयेत् ॥ ० ॥ १७॥ ° ॥ 

किमयं धारयेत् {-- 

खसत्ययना्धम् ॥ १८ ॥ 

मङ्गलप्राघ्यये म्--चौराद्य पद्रववारणार्धमित्येतत् ॥ ० ॥ १८ ॥ ० ॥ 

इतस्ते सन्रिणा क्रिमिरिति क्रिनिमन्तं देणमश्गिरभ्यु्न् 
जपेत् ॥ १९ ॥ 

क्रिमयः प्रसि; व्ररेषु जायन्त । क्रिमयो विद्यन्ते यस्िन्, तं 
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क्रिभिमन्तम्, टेथम्- प्राशिव्रणपररेणम् , न तु. गोमयादि। 

कथं न्नायते ! पा िपीडापनयनकचाधिकारात् ५. तत्राप्यत्र 

सूत्रस्य पशविषयत्वादेतस्य , ननगविषयतासवगन्छामः। तमिमं 

, करिमिमन्तं देशं भ्रदविरभ्युच्तन् , रतस्ते,-द्रत्यादिक्रिमिमन्तान् 

सर्वानेव जपेत । कथं पुनर्जायते सव्वषां क्रिमिमन्ताणामव 

` नियोगः १ इति । उच्यते। क्रिभिमतो देशस्याभ्युच्तपे विनिः 

योगविधानात. सर्वषां क्रिमिमन्ताणामतध विनियोग मवगच्छामः। 

अन्येषां क्रिमिमन्ताणां विनियोगान्तरादयरनात. | न खल्वविनि- 

युक्नाएवान्ये क्रिमिमन्ताः पल्न्ते,-इति युक्तम् । तम्मादुस्तरताषहंण- 

मन्ताणां विनियोगो पदेभादिह सव्वेंषामेव क्रिमिमन्वाणां विनिः 

खोगः, -दत्यादरणीयम् | प्रत्राप्यभ्युत्तणसप्रकानमेव मन्तजपः। 

एवं क्रते किल क्रिमिपौडोपगान्तिभवति ॥ ० ॥ १८ ॥ ° ॥ 

पशनान्चेचिकौर्घदप्रराल्नि सोतानाष्टमाददय 

वेहायमं निदध्यात् ॥ २०॥ 

पशुनां गाण्वादीनां, चेत् यदि, चिकौषत् क तमिच्छेत् । किम् ? 

क्रिमिपीडोपान्तिम् । कथं त्रायत ? शरधिक्रारात्। तदा, 

अपराह्न -न पूर्वाह्न । सीता नाङ्गलपडतिः। तस्या लोष्टम् , 

लोष्टः प्रसिहः, तमाहत्य प्रानौय, वैहायसं भ्राकागख , निदध्यात् 

` धारयेत् ,--्हपटनादिस्य धारयेदिव्येतन् । निगष्दः पृष्व 

व. ॥०॥२०॥ ° ॥* 
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तख पूर्वाह्णं पशुभिः परिकिरन् जपेत् ॥ ९१॥ 

लस्य लोषटख। पूव्वह्णे -न श्रपरराह्ण । श्रय, सिहइतवादेतदवा- 
चयम् ? भ्रोद्धगे,--का रणं वक्व्यम् । उच्यते । एतदवचने खश्- 

पराक ,--इ्त्यनुवक्ष त । श्रतस्तनिवच्यधम् ,- पूव्वहनं ,- इत्य | 

च्यते। पांशुभिः रेणभिः, पृरिकिरन् ,-प्रक्रतस्य पशोः क्रिमि-... 

मन्तं देशम् । प्रक्तमेव" मन्त्रं जपित. । ` कुतः ? तस्यैव प्रहठात- 

लात । मन्वान्तरानुपदेशाच् ! परिकिरणसमकान' मन्वजपो. 

व्याख्यातः ॥ ० ॥ २१॥ °॥ 

ति महामहोपाध्यायराधाकाम्तसिदान्तवागीश्रमटाचाया- 

मजग्रौ चन्द्रकान्ततकालङ्गरस्य कतौ गोभिनीयरष्मसूतरभाष्ये 

चतुधप्रपाठकस्य नवमौ खर्डिका समाप्ता ॥ ° ॥ 



गोभिलोय-द्च्न 
[1 ५ ¶ 

ततुधप्रपाठर दृग्रमो खणिका। 
।) 

,--= | २ भ 

क्रमप्राप्तानामहणमन्ताणां विनियोगमिदानीं वक्घुमारभत,- 

उत्तरतो गां बहु प्तिष्टेरतरह गा पुत्रता समेति ॥ १॥ 

उत्तरतः उत्तरस्यां दिगि। कस्य॑! अरहण्रेगस्य | कं न्ायते ! 

यदेनपम्रहविन्तः स्यः" इति सूत्रयियमाणलात । गां स्लोगवीं 
बद्धा । स्तौगवोमिति कुलो वरयते ? निद्गादिव्याह । पेनुः- शति 

पयस्तो- षति चैवमादिमन्वलिङ्ग खल्वेवमनुग्धद्मते । न च पुंगव- 
परिग्रहे कारणं प्रश्यामः। तस्माद् यथोक्त एवाधंः। तदेवं गां 

बध्वा तागीवाभिमुखा; सन्तः, ्रहणा पुत्रवाममा,- दूति मन््ेणो- 

पतिष्टेरन् प्राराधवयुः। उप्रसखितलाकन्तनिङ्गाच्च तामेव।पति- 

छेरन् न पुनरहणौयमिति वोइव्यम्। कर उपत्ष्िरन्! य 

भरहयिष्यन्तः स्यः, कथं न्नायते ? उप्रस्िततवात्। बदवचन- 

निदगशाच्च। “यतैनमह यिष्यन्तः स्यः" षति श्हयितार एव 

बहुवचनेन निदच्यतं। यदि पुनरहगौय एवापतिष्टेत,- तद्यक- 

वचनं कुयात् । यत्रेनम्'-- ष्य द्ग्मीयस्यै कवचनेन निदेगात्। 

प्राह । श्रंयतुरेकलतात् अ्रस्थामपि वपनायां नव वहुवचन- 

ष्याधवत्तां पश्यामः । एवमत वद्वचनं क्तरनियमायं भविः 
प्यति। कथंनाम! वे केचिद्र्या उपकतषठेरन् , न पुनरहयिते- 
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वेत्यस्ति नियभः,--ददभिप्रायः। अथवा । बहुवचनं कुर्मन्ना- 
चाः स्वरव च्दरौरहंपौयारहंपा्थंमप्रमन्तभवितव्यमित्य॒ पदि 
शति। ताक व्राजसनेयकी , प्रवचने। (यत्र वा श्रयं भ्राग- 

च्छति, सव्वं खषा दव वै तत्त वेष्टन्ति, तधा इापचितो भवति" 

-ष्ति। कर ऽपतिक्षेरन् ? अहृगप्ररेे, तत्सन्तिपो वा" कुतः ?. 
अहणोपदेगसामर््यात्। उत्तरत इत्यनेन तस्पैवोपस्खिश्च ॥ 
॥ ०॥ १॥ ° ॥ + 

एवमह यिठपुपतिष्टमानेषु' खस्वयमर्ई णौयः,-- 

इदमहमिमां पदां विराजमन्रायायायितिष्ठामीति 

प्रतितिषठमानो जपेत् ॥ ९ ॥ 

प्रतितिष्ठमानः अर्रैस्तिढठन् , द्रदमहमिति मन्त्रं जपेत् । ब्र्धात् 
जपानन्तरमासने उपविशेत् । कथं ज्ञायते ?' ददम" ्रासनम् , 
भधितिष्टामि,- षति मन्तलिद्गात्  समस्तमन्ासनानं किमर्थम् ? 

निराकाङ्कत्ाधंमहमसुक इति नामारेशो नास्तीति परन्नापनाधम् । 
समामरायप्रत्नापनार्धञ्च॥०॥२॥ ०॥ 

कुत्र प्रतितिष्ठमानो जपेत् ? 

३ ४५ 

यननमह यिष्यन्तः खः ॥ ३॥ 

यज्र यस्मिन् प्रदेभे, एनमहणीयमडहविष्यन्ः--पर्यितुमिच्छभ्तः 
स्व॒: भवेयुः द्याः । बहुवचनं व्याख्यातम् । तत्र प्रेषे प्रतिति- 
मामो जपत् ॥०॥ ३.॥ *॥ 
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यदा वायुः ॥४॥ 

यदा यद्िन् काले, श्रहयेयुरर्हणं कर्तंमारमेरन् † ` बहुवचनं पूर्य 

वत्। तदा वा प्रतिति्मननो जपत् ,--ष्ति गतेन संबन्धः।\ न 

तु ब्रहंणकर्षषु कार्यान्तरव्यासतोषु प्रतबुपस्थानममनन्तवमेवेति । 

एवं वा- 

सेष्टः तृगन्दार्धः। यदा पृनगेनमहदेयुम्तदा विष्टरादीनि बेदयेः 
त ५, ९ ५ 

रन् ,--दरत्यनागतेनाभिसंबन्धौ वैयनौयः॥०॥ ४"॥०॥ 

रधदटानीमहगविधिविवक्तयेदमादह ,-- 

विष्ट पाद्याष्याचमनौयमघपकनि ककगस्विस्ि 
दयेरन् ॥ ५॥ 

विष्टरः ,-- 

^्ह्यव्ष्टर्याय्यापि मन्दरे समुपम्थिते । 

ऊद्िकेगो भवेष्ठद्या नम्बकेगस्तु विष्टरः । 

कलिभिम् भवेद्या ! कतिभिव्िष्टरः स्मतः । 

पक्चाग्रह्धः कृतब्रह्मा तदद्रनतु विष्टबः''। 

गति आ्आचायपुतरेण खुद्यमंप्रहे व्याव्यातः। काल्यायननतु क्म 

प्रदोपे,-- | 

'"यन्नवासनि मुश्चाच्च स्तम्ब दम॑वटो तधा। 

दर्भसंख्य! न विदिता विष्टगास्तग्येष्वपि” । 

दति विष्टरे दभमंख्य। निषदा । तदनयोर्वििकन्यः,-पञ्चागदर्देवा 

४४ 
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कुर्विष्टरः स्यात् , भरसंख्यात्र्वा,-- ति । कथं ज्ञायते? इयी- 

रेवास्मदाच।वाम्यामनुशिषट्लात् भ्रनन्यगतेवचनात् । सग्वे पञच्चा- 

प्रदरदैरसश्वे पुंनरप्ररिमितैरपि कु विष्टरो भवति,--इति नारा- 

यणोपाध्यायाः। रघुनन्द्नम्तु ्भधंख्यावचनमाच।यपुत्रस्येव्येतद- 

ज्ञानानः का्यौयनवन्नविरोधात् तदचनं शाख्यन्तरौ यमितिवणं 

याञ्चकार । श्रन्यदपि द्भव प्रसङ्गात् प्न्पैभेव व्याख्यातम् । 

स खल्वयं विष्टरः एको वः स्यात् दौ वा,--ष्व्यनियमः । कणर 

च्रायते १ “रौ नेत्'--इति वच्यम्मणसूत्रप्धालोचनात् । 

पा्यम्-पादप्रचालनार्थसुदकम् । तथाच लादायनस््रम् । “(ततर 

तदाद्ररन्ति.--विष्टरं पादप्रचालनम् भरघ्यम् आचमनीयं मधुपकं- 

मिति" - इति द्राष्यायणस्त्रम् । “अद्यिष्यन्त त्रादरन्ति,-- 

विष्टरौ पाचयमर््यम्'*-इत्यादि । “विष्टरः पाद्यमष्यमाचमनोयं मधु 

पर्कं मीरिलयेतषां जिस्िरेकंकं वेदयन्ते -इति च गष्यन्तरम् । 

“पादाधंमुदकं पाद्यं केवलं जलमेव तत् । 

लन्तेजसेन पात्रेण गङह्गनापि निवेदयेत्" । 

बति च सखशथते पुराणेषु । तस्मात् ,--"पाद्यम्,-षव्येवमेव प्रयोगो- 

भहनारायष्णाद्यनुमत आदरणौयः । यच्च भवदेवभटरेन पाद्याः'-- 

ति लिखितम् , यदपि सरलायाम् "पाद्माः --द्ति प्रयोगमभि- 

धाय, पाद्याः-- ति भ्रपसंबन्धात् स्तरौबडइवचनम. ,--दति वणिं- 

तम् । तदसङ्गतम.। कुतः ! श्र्मच्छास्ते पाद्यमिति निदेशात् । 

न खलु वीच्चणविधौ मन्ते च "भरपः'--षति दपनादतापि तथा 

कल्पनायां किञ्चित् प्रमाणमस्ति । तस्माद्यधोक्त एव प्रयोगः । 

स्यम -- 
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दष्यस्षतसमुमनस भापथेति चतुश्यम् . 

भर््य एष प्रदातव्यो रघ्ने ये पर्या. -खृताः । 

दध्य्चतसुमनसो तं सहायक! यवा; । 

पानौयद्चैव दर्भा श्रष्टाङ्गा च्यष्य, उखतै'' । 

दति गष्ासंग्रहाक्रलत्षणम्। "स खसखयमष्यः कांस्यपानेणाडइ- 

~ खोयस्यान्नलौ निनेतव्यः। कस्मान् ? 
॥ न ^ १ ५ + 

“'कांस्येने वाहंणयस्य.निनयदष्यमन्नलौ'' | 

इति वचनात् । श्राचमनौयम्--घ्राचमनाधमुदकम् । मधुपकंः,-- 

द्[ति। 

““सपिषा मधुना दघ्ना पर्चयेदरहयन् सदा । 

ऋ विप्रो केन विधिना मधुपकण याज्ञिकः । 

कंसे तरितयमासिचय कसेम परिमंहतम्। 

परिथि्तषु ठेयः स्यान्मधुपकं इति ध्रवम्” । 

“दधनि पयसि वाऽग्रषा क्षतान्र 

मध दृद्यामधुपकेतदादुः । 

दटधिमधुमलिनलेषु सक्तवः 

पृश्रगत् विहितास्तय्न्त् मन्या: । 

दूति च गटद्रामंगहोक्तनन्तणः| तदेवं छन्दोगानां स्वगाखापरि 

भाषितधतुविधो मधुपर्क भवति ;-मपिमधुदधि, दधनि मधु, 

पयसि मधु, क्ताते मधु च,-षति। तत्र परधमो हितोयश् 

मधुपक; कंसस्थः कंसपरिव्रतथ् भवति। गिष्टयोः पुन्नष 

निद्मः। प्रयमे मधुपक तावत् (कसे वितयमासिश्य"- 
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दत्यादिना तदभिधानात् । यथा खल्वभिक्रमणं प्रयाजमातरस्यैवाङ् 

नाजुयाजादौनाम्., तदत्रापि स्यात् । ददितीये मधुपक ला 

कग्मप्रदौपे कात्यायनः । 

“साक्षतं सूमनीयुक्तसुदकं दधिसंयुतम् । 

श्रष्यं दधिमधघुभ्याच्च मधुपर्को विधौयते। 

कासयेनेवाहगौधस्य {निनयेदश्यमच्लौ । 

कास्था पिधानं कास्यख्ं .मधुपकं .स॑मपयेत्” । ` 

दति} तदव प्रघमस्नोकेनाष्यं' मधुपर्काञ्च परिभाष्य दितीय्नोकीन 

यथाक्रमः तव्ोरपंणप्रकावमाद। सोऽयं मघुपकंगब्दः प्रथमश्रो- 

कोक्षमेव मधुपक परामृशति । न त्वन्धम् | कथं न्नाय्रति १ “प्रक्लत- 

प्रत्ययश्च न्याय्यः? इति शास्वतात्प्ययविदां सिडान्तात् । दत 

रथा प्रक्तद्धानाप्रक्तपरक्रियाप्सङ्गात्। नच तत्र प्रमाण पश्यामः) 

रघुनन्दनसत् छन्द्) गोऽप्येतदजानानः,- 

"“साच्तं सुमनोयुक्त उदकं दधिमिखितम्। 

श्रष्यं, दयिमघुभ्याच्च मधुपर्क विघौयतंः' । 

शति वचनं लिखित्वा, (दधिमघुमात्रेण मधुपकाभिघानं ता 

सम्भवपरम्'--इति परिकन्या, तत्सम्वे गोमिनः" -दत्यभिधाय 

"मधुपक दधिमधुष्टतमपिदितं कांस्ये कास्येन'- दति पारस्कर 

ग्टश्सूतव्रम् ,-- "पिहितं कांस्यस्थम्'--इत्याकुनोक्षत्य लिखिता, 

पूञ्यैवचमे पात्रानुपटेशात् कांस्यपात्रं विनाऽपि मधुपर्को दीयते 

इति वण्याञ्चकार। परथगमषां मधुपकाणामेकविगरेषस्यान्यता- 

प्रसक्तेः किमधगेतावान् "प्रयासः,- इति म विद्म. । पूव्यैवचन 
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पा्रानुपरेश।दिति यदुक्घं, तदपि तत्परवचनानप्रलो मेन । भि 

च। मध्वसश्भरे टेन मधुपा ख्ह्यान्तरकृ[रा; सरन्ति, 

स तु मन्यते, --षएनासपे ,दप्निमधुमातेण मधुपक; ,- -द्लि 

किमत्र ब्रूमः। तथ्राच खद्ान्तरम् । 'दघनि मघ्वानोय सपिवा 

मध्वनामे'-- इति । विमस्तरतयेतत् ग्टद्यासंग्रहमाघ्े व्यामः । 

४ भविनम्नाभिननु कल्पसूत्रवरत्तौ मष्ठुना पृतं दधि प्यः क्रताब्रवा 

मधुपकः-- ति दितीयादिप्रकार यमेव वन्तः । (मधुपक 

द घमधुधुकम्' --दनि नाणे भटरनाायगौ हितोयं मधुपक- 

मातमेवादगिलवान् | 

सूत्शपमिदानीं वगयामहं । त।नतान् विष्टरारीन् मधुपका- 

न्तान् द्रव्यव्रिगेषान् एककः परत्यं तिन्तिसचाव्य, दवन 
-निवेदधरेयन ,, -द्रत्यत्पलाददयिनुः क्म प्रयमरं सूदिनम्। 

प दयेरन. ज्नापवेरुः--इति केचित् । नितेदनश्च दचहस्तेमादाय 

कत्तव्यम् । क तरङ्गस्य पेणा ५४ (स्यैव करस्य कर्मपारगत्वात् | 

तघ्ा चोक्तम् । 

' कर्मपद्दश्यत यत्र क्तरङ्गं न चाचते। 

दनिणप्तत व्िज्नेग्रः कमणां पारगः करः'' | 

ष्(ति। तस्मात् ,--विष्टरनिवेदनं उनानहम्ताभ्याम्--इत्यसङ्गता 

कल्पना भवटेवभट्रष्य । सुराववाधाद्ं प्रयागः प्रदण्यते। वष्टरौ- 

विष्टर विष्टरः, पाच्यं पाद्यं पादम्, अघ्यशण्मष्यम्, भ्राचमनोग्र- 

माचमनीयमाचमभीयम्, मधुपर्क मधुपर्कां मधुपकः । प्रतिष्द्म- 

ताम्-दति सवधन वा्वगिषं समाप्रयेत् † कृतः १ तथा प्रिह; । 
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योग्यता । विष्टरदय्रपक्ते हदिवचनान्तेन प्रयोगः, दूति भटहनाराय- 

शोपाध्यायाः । पश्र निवेदनम् (-इति भवदेवभट्ः ॥०॥ ५॥०॥ 

शअधिदानीमहंणीयकर्माविधिर्वज्ञव्येः। स.खल्वर्हयित्रा दसं विष्ट- 

रादिकं- विष्टरं प्रतिग्ह्वामि,--द्त्यादिना गरह्लीयात् । कथं 

भ्न(यते १ योग्यत्वात् । प्रसिहेय । श्रष्यमधुपकयोसतु विशेषं वच्यामः। 

स खरबयमहंपौयः विष्टरं सखहीला,-- “^ | 

याओषधोरित्यट्ज्चं विष्ट<मासतौष्याध्युपविशनेत् ॥ 

॥ ६ ॥ 

याभ्रोषधीः.--ष्त्यनया ऋचा उदच्चमुप्तराग्रं विष्टरमास्तीय, 

विष्टरम् श्रधि लन्स्मो कत्य आआमनस्योपरि उपविगेत्। क्र श्रास्तौय? 

भासने कथंन्नाग्रते १? 'तामद्यमसित्रासमे'"-- दति मन्ति- 

ष्ठात् । स खल्वयं मन्तः विश्ररस्यासनास्तरणे विनियुक्तः । कुतः १ 

उपवेशनस्य पूरत्मेमेव सिद्रलवात् , इति व्याख्यातारः ॥०॥ ६ ॥°०॥ 

दौ चेत् पुथग्रभ्याम् ॥ ७॥ 

चेत् यदि, हो विष्टरी ्रहयित्रा दस्त स्याताम्, तदा एथक्-- 

नाना, ऋर्भ्याम्--या भ्रोषधौ रिल्येताभ्यामिव्यधः । भस्तौर्याध्यु- 

पविशेत् ,--षत्यनुवत्तते । कग्दयं मन्तब्राह्मणादवगन्तव्यम् । भत्र, 

एथक्- दति करयात् निवेदनं युगपदवगम्यते। तेत् ,-ष्ति 

करणाच्च नातोव दयोरावश्यकत्वम् ,-श्ति॥०॥७॥ *॥ 
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किं हितीयमपि व्ष्टरमव््िषेणासन एवास्तीययं ,उपथुपवि् ! 

न । किनि ?-- । 

पाद्योरन्यम ॥८॥. 

सन्यमपरम् -दितीमं विष्टरम् , या ग्रोपधोरितिमन्तेण पाद्यो- 

 रघस्ताटास्तीर्व्याध्युपविगशदिव्यमेः |. प।दयारध भ्ाम्तौय्धय उपरि 
छै गिं € ड 

पादो तृष्णीं कुर्यात् ,-इति भदट्र्भ्यसस्ले॥०॥८॥ ° ॥ 

यताद्वौरिलिपः प्र्तत्॥<॥ 

यतो देवीः --इत्यनन मन्तेण, श्रपः,--पाद्प्र्ताननार्थमुदकम् - 

पादययमित्येतत् । प्रेतनेत रह्णीयः ॥ ०॥८॥ ° ॥ 

तन दकेन खल्षश्रमरगीयः,- 

सनयं पादमवननिज इनि सव्य पाद् प्रलालवत् , 

दल्तिगं पाट्मवननिज् दति दृ्तिगं पादं प्रलालव्रत् 

॥ १० ॥ 

मध्यं पादम् -- इति मन्वेण सव्ये वामं, पादं प्रतानयेत् । भरनेनेव 

सूतरगेषो व्यास्यालः। प्र्ानयेत् ,-डति क्रि्राभ्यामः ; निद 

क्रमेण चादमोः प्रर्ताननाथ्;। श्रन्य्रा उदक्षमंग्यनानुरोधात् दर्तिं 

प्र्ताच्य ततः सव्यस्य प्र्लाननं स्यात् |. तच्चानिष्टम् | पठन्ति ष) 
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(पारं प्र्तालयेदिप्रो दचिणं प्रथमं सदा| 

शद्रसु वामर परथमं सामवेदौ तथा वधु:''। 

ष्ति। 
सामगः क्षालयेत् सव्यर्पदावन्यसु दक्षिणम्" । 

इति चेवमादि॥०॥१०॥०॥ 

पूवव मन्यमपरमन्यमिल्युभो शेषेण ॥ ११॥ 

पूव्यैमन्यमिति मन्तेण उभी पादौ शेषि्टावगिषटेनोदकेन प्रा 

लपेत्-्रहंणोयः  सन्निक्षर्षातिगयःहत्िणस्यैव पादस्य प्र्तालनं 

स्यात् ,- शति तत्रिरासार्धम--उभौ, इत्याद । आह, पृत्यै- 

मन्यमित्युभौ गेषेण, - दति वक्तव्ये, प्व्पमन्यमपरमन्यमिलयुभौ 
शेषेण, षति गुरुकरणं किमधेम् ? क्रमविशरेषाधम ,- दति 
ब्रूमः। कशं नाम? एकंकपादप्रत्तालने यस्य पत्वं प्र्तानलनं 
यस्यच प्रात् , उभयपादप्र्तालनपक्तेपि स्मैव पूर्वै तसैव 
च पवात् प्रलालनम. द्रति । तदेतत् क्रमविशेषसूवना्ं पूर्वा. 
परल्वानुकोत्तनमिति बोखव्यम् । मन्वे चप्व्मगल्टोऽग्रिमवाची 
भपरगब्द्ः पथ्यदचनः | तथ्राच भ्रग्रिमप्रत्ताल्ितमन्यं सव्यं पात् 

प्र्ालितमन्यं दक्तिष्ञ्चोभौ पादाववाननिजे पूर्व्व॑मौव क्रमा 
प्र्षालयाभि,- इति मन्तनिङ्गादपि स एव क्रमोऽवगम्यते | श्रत- 

एव उदक्ससतानुरोधादिह प्रथमं दत्तिणं प्र्ताल्य तत: सव्यं 
प्रतालयेदित्ययमपि पत्नो मन्लिङ्गविरोधादेवोपै्तणीयः | मन्त 
जिहस्चना्थमे। पूत्वैमन्यमपरमन्यम्'- दूति मन्प्रतीकस्यो- 

पादानम् ॥०॥११॥ ०५॥ 
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अन्नख राष्टिरसौलयष्यं प्रतिणज्ञौषाप् ॥ १९ 

अन्तस्य रारि, द्यनेन मन्तेण भष्यं यथोज्ञलच्ं प्रतिखज्गौ- 

यात् अ्रन्ननौ णह्लौयात् परहगीयः । श्रष्यं प्रतिखह्ममि,-- श्यं 

्रतिखह्लीयादितयमङ्गतेषा कस्पना भवदेवभद््य 4 श्रतिखहोयात्' 

-- इत्यस्य श्रच्लसौ ग्डोत्वा शिरसि दद्यात् ,-षति रषुनन्द्न- 

व्याख्यानेऽपि प्रमाणं न पश्यामः." मन्तानुपदेशात् व्यद्तिभिरेवं 

गिरस्यष्य' दद्यात्  ग्दतितुस्यात्"॥ ०"॥ १२॥ ° ॥ 

यशोऽस्तल्याचमनौयमाचामेत् ॥ १३॥ 

यशोत्ि ,-इति मन्तेणाचमनीयमाचमनाधमुदकम् , भाचामेत् 

सम्यक् मक्षवेत् ,-ष्रहषौयः। भ्राचामेत् द्रति करणात् ,-- 

चारब्रयमुदटकं सक्तयेत् , श्रध यथोक्ञेन विधिना इन्द्रियाय पर्प्ेत्, 

_ इत्यवगच्छामः) "तश्च सश्नदान्वेण भ्तयित्ा दिस्तुष्यां भच 

येत्"- इति भट्रभाष्यम् ॥ , ॥ {३.॥ » ॥ 

यशसो यश्रोसीति मधपकं प्रतिगह्गौयात् ॥ १४॥ 

यश्चसो यभोसि,- इत्यनेन मन्तेण मपुपकमहणोयः प्रतिगज्नो- 

यात् । भपरे पुनरेतद विदांसा भाषन्ते, -मधुपकं प्रतिग्टहामीति 

मधुपक प्रतिग्टह्वोयात् ,- दति ॥०॥६{४॥०॥ 

तस्य खष्श्च मधुपकस्य ,- 

४५ ` 
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यश्चसो भ्नोसि महसो भक्तोसि श्रोभक्तोसि 
श्रियं मयि धेहीति चिः पिबत्॥ १५॥ 

यशसो भक्तोसि,-दव्येवमादिना मन्वेण, तिः--वारतयं पिबरे. 

दखंणीयः। श्राह, समम्तमन्तास्नानं किमर्थम् ? उचयते। मन्ते 

भत्तगष्दस्य तिः प्राठात् तिः पानतिधानाच भ्तगन्दान्तरेव मन्ता- 

वरवे; पानं स्यात् ,-श्त्यपि कद्ःचिदाशङ्ग स्यात् क्यचिन्मन्द् 

मतेः । अरलस्तन्निरासाधं' मन्ौन्तेन पानप्रतिपौदनाधम् , समा- 

स्नायपरन्नापनाधच्च, समस्तमन्तास्नानम् । तसात्, कौशुमादौनां 

गन्तान्तेनेव पानम् । येषःन्तु “यियो भक्तोसि--ईति मन्तपाठः, 

तषां मन्तावयवेरेव पानं स्यात् । तधा च छन्द्गर्द्यान्तरम् । 

“'मधुपरकं ति; पिकेद् यणसो महसः यडइति, तृष्णों चतुधम्"” 

दूति । तदत्र, मन्तप्रतौकोपादानात् प्रतोकंरेव प्रानसवगस्यत । 

शखीमत्तासि--दति खललस्मच्छाखायां मन्तपाटः। 

द्ट्मिदानौमन्र सन्दिह्यते । किं प्रतिपानं मन्तासिः, उत 

सकछन्मन्वेणए पानत्रयम् इति | सकछछन्मन्तप्रयोगः,- दति केचित् । 

कुतः? ““एकदरव्ये कम्पाहठत्तौ सक्लन्मन्तवाचनं कत्वा," -इति वच- 

नात् । तदसङ्गतम् । कस्मात् ? द्रव्यभेदात् । द्रव्यभेदः खल्वत्र 

भवति। नदि यदेवादितः पिबति, परस्तादपि तदेव एिवति,- 

ष्त्यामत्तः गक्तोति वदितुम् । तस्मादस्त्यत्र द्रव्यमैदः। उस्रत 

तृ्णौमिति करणाच्चात्र प्रतिपानं मन्ा्स्षिमवगच्छमः। श्राह । 
मध्ये तद्धि श्राचमनं प्राप्राति १९ भ्रन्ययोच्छिष्टः“ कथं दितौयं 

दतोयश्च पानं करिति, मन्तं वा पटियति। उच्यते। उत्तरत्र 
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, र । 

्रावान्तोदकाय्,-द्रति करणादिहोच्छिष्टतैवे न भवतोत्यवग चछामः। 

तस्रात् , प्राणारिनिह्) रवत. सोमभक्तणवच्च श्रष्द्रपचमनस्यैव मन्व. 

पाठः स्यात् । तथाच र्छ्ासब्रहः। | 

“मधुपक तथा सोगे मष् परजाहतीषु च। 

च्रनुच्छिटो भवेद्धि्रायश्रा वेदव्रिदो विदू; । 

* , प्रागाुतिषु नापु मधकर तथवच। 

्स्यहारषु मपु न] च्छिष्ट भवतिनइिज;''। 

एति इदमपरं चिन््यतें। मधुणकम्य प्व्िति-चोदना नावदूष. 

नभ्यते, गन्ते च भ्तणद्टूयुतिः। ततर, किं प्राच्रेण पाल्यम् ? 

्दहास्तित दृस्तेन भत्तयतच्यम् १--इति। तत्र कविदादहुः। 

मरन्तल्िद्रात. प्रमिद्ेश्र हस्तेन भत्त्ितव्यम्। पित्रति चाद्ना 

तु भोाजनघर््ध्य पूर्व्वा रद्िराचगनादे निहच्यद्रतयाऽप्यपादाते, 

-दति। अपरे ब्रुवन्ति। -गन्ताणामविधाय्रकल्वात प्रनिदगा- 

मैक।न्तिकत्वाल. विधिचनोगरम्वात प्रातेण पालयम्, इति। 

अन्धे तु मन्यन्ते। गन्ुमंमागान. द्रवटन्मयुप्कः स्यान् , रदा 

पातरेष पालयम् । अरय दध्नः काटन्यात् पानानुपरपपिः, प्राराति 

ते सनातनस्य, तदा हम्तन भक्तद्रितस्रम्--इलि। तदत भग- 

वन्तो भूमिदेवाः प्राणम् ॥०॥४५॥ ° ॥ 

तृष्णां चतुम्} १६॥ 

मधुपकस्य पवित. ०॥ ६ ॥ ०॥ 
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मूय एवाभिपराय शेषं ब्राह्मणाय ददात् ॥ १७ ॥ 

भूयः--पुनरपि, एेवकारकरणात् ,-तृष्णोभेव, ्रभिपाय भ्राभि- 

मुख्येन पौला, ओेषमवग्िष्टं ब्राह्मणाय ददयात.। तच्च पुत्राय 

शिष्यायवा, न पुनरविशेषेण यस्मै कस्मैचित् । कथं न्नायते? 

"उच्छिष्ट कस्यचित्र पातव्यं नापि दातव्यम्'”--दइ्ति शास्त्रान्तरे 

न्यस्मै उच्छिष्टदानस्यं अन्यो च्छ्टभचतण च निषेधनात्. । 

गुव्वा द्य च्छिष्टभोजनन्तु प्रसिंदमेव । तथा सत्यन्तरम् । “नोच्छिष्ट 

कस्यचिदवयादन्यतर जायापुत्रशिषयेभ्यः''--इति । ` वशिष्ठोऽप्याद । 

“उच्िटमगुरोरभोनज्यम्'--इति। तदभावे पुनरत्राद्मणायापि 

दद्यात्, तच्च श्रह्धिःसंप्रोच्य,-षइ्ति विशेषः। तथाच दाद्या- 

यणस्ूत्रम् 1 “(तदभावेऽद्विः सम्प्रोच्यब्राह्मणाय'--इति । लाब्या- 

यनोऽप्येवमेव सूतयाञ्चकार॥०॥ १७॥ ० ॥ 

भाचान्तोद्काय गौरिति नापितच्ठितयात् ॥ १८॥ 

प्राचान्लोदकाय श्रहणौयाय । ताद्य चतुर्थो, क्रियाग्रहणात् वा। 

भाचान्लोदकमषटणोयसुरिश्य ,--ष्ति वा वणंनौयम् । नापितो- 

गोरिति ति्वारजयं ब्रूयात् । भावान्तोदकाय,-- दति कुव्यैन् 
उचवसत्वं दयोतयति। कथं नाम ? यथा खल्षहणौीयः गृषोति, 

तोयात् -इति। एवं खल्वचान्तोदकार्थता कथनस्य 

सम्प्रत्यते । चन्ये तु वण्यन्ति। माचान्तोदकाय,-द्ति 

सपम्यर्थे चनुर्थां । तैन, मपे भाचान्तोदके सतोत्यथः' 
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षति । मधुपकमच्तणे उख्छिष्टता न प्रप्नोति, षति 

खल्वाचाय् भ्राचान्तोद्काय ,--ष्त्याह। तेव" दलः पू 

गास््येवाचमनम् ॥ ० ॥ १६ ॥*०॥ | 
+ ४ (हि ‰। = {ि नापितेन व्रिगोरिल्युक्ते खखखयरमदह णीयः , तजैव नापितम् ,-- 

, मुञ्च गां वसुपाशाट् .डिषन्त' गऽभिधेहोतितं 
जद्यमुष्य चोभयोशत्सज गमन्त ठगानि. प्रवत्दक- 
मिति ब्रूयात् ॥ १८॥ ` 

मुञ्च गासिति मनं ब्रूयात् । श्राह । समस्तमन्तास(नं क्रिम् ! 

समास््नायप्रन्नापना्धेम् । एषमेव मन्त्य पाठाधञ्च। तेन, मे,-- 

दूव्यादौ निराकाह्त्वायंन नामप्रयागः। तन, ग्रमु, --द्यष्य- 

नह एव स्यात् दति फ चित्। ते खलु, 'मेऽभिधेहीति' --ष्त्यत्र, 

इति -कारं किमिति न निखितवन्ः,- इति प्रष्टव्याः । तक्नात् , 

“प्रमुष्यः-परस्थाने तावदयितुरनामदेगः कसव्यः। कुलः १ 

परद:पद्ग्थाने नामारेगसखय प्रसिदत्वात् । 'समस्तगन्तासरानं जदि 

'भमुष्यः--दति पदयोरन्तरा शब्टान्तवाध्याहारगङ्कानिहश्यथम् 

अन्यथा, मम व्ष्णुदस्स्य च,--दइ्व्येवं प्रयागः स्यात् । तश्चा 

युकम् । मेऽभिधेहौति मे--शष्टेन तदथमिदिः''-- षति कचित्) 

तेषामपि तदुक्त्यैव युक्तया भ्रष्याहारणद्ाया श्रप्रसक्तेः समस्त 

मन्ताखानं किमधमिति न विद्मः। मेऽभिघहोति,--दत्यत 

दूतिकरणं किमर्थम् ! परम्ताक्नन्पदस्य रूपान्तरत्वप्रत्रापना- 

यम् । प्रागितिगरष्दप्रचप्रात् यधाप्रठितानामेव मन्पदानां प्रयो 
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गाध | तैन; श्रसुष्य'-परख्याने नामादेणः स्यात् । तहि तम्? 

--इत्यात्रापि सात् ? नेष दोषः । इतिकरणात् पाक्तनेन "हिष- 

न्तम्'-- इति पदेन तस्य सम्बष्धाव् |. 

तस्ममादिग्रभमेवावधोरणा ---समस्तमन्तामरानं समामराय्प्रन्ना- 

पनाथैम् । मध्ये इनिकारकर्गे लतः प्राक्ननम्य मन्तमागरण यथा- 

खुतपाठः वरम् , प्रानस्य "अमुष्य' पदस्य् स्याने नारादेशरसूच- 

नार्ध॑ञ्च। अन्यस्य परारीनलेऽप न नागारेणः, प्रमाणाभावात् । 

नाप्यध्याद्ारः, समस्तमन्ताम्नानात्!- दति । तथाच छन्दोग 

ग्ण्यान्तरम् 1 “सद्चादितामनुमन्येत सुद्ध गामिव्यमुष्य चेत्य- 

हं यितुर्नाम ब्रूयात्" -- इति 1 भटभा्ेऽप्युक्तम् ,--“भेऽभिेहोत्य- 

चरे तिशब्द्प्रचेपात् भेऽभिधेहि'-दइत्येत प्रयोगः। नतु निराकाङ्ग- 

करणाय मे वक्तुरिति । अ्रसुष्यपदस्थाने अद्वितु्नामादेगः'-इति। 

श्रत च, पल्यमानमन्तकरार् ^दृति' पदं न पञ्चते, कैव 

माचार्ययेसौव उक्तमर्थं प्रतिपिपाद्यिषुणा प्रि्तं तदिति बोदव्यम् । 

भटरनारायणोऽपि प्रतरिप्ततवमितिकारस्य स्यष्टमाचष्टं। व्याख्या 

तारोऽपि प्रूव्वाचाया एवभेव प्रतिपन्नाः । भवदेवभट्रोऽपि मन्ते 

दतक!रं न लिलेख । यच्च,-उक्तभटरभष्यप्रतोकं निखित्वा, रघु 

नन्द्नेनोक्तम् ,--^.मेऽभिषरेहोत्यत्र भवदेवभटरेन यत् इतिपदं न 

लिखितम् , तद् हेयम् , भट्रभाष्विरोधात् , प्रमाणाभावाचः',-- 

दति । तदेव हेयम. । कस्मात. ? भटभाष्यतिरोघाभावात् । तत्र 

खल्षि तशब्दस्य प्रक्तेपत्वकग्रनादगक्तमितिशब्दस्य मन्त्रानङ्गत्मुक्तम्। 

प्रमाणश्चात्र मन्तसमान्रायोऽष्येटसम्प्रदायञ्च। तसात् ,--भट- 
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भाष्यप्कः स्तत्म्यापर्यालोचनात् सम्रा्नाश्रा्यनवनलौकनप्र मादा 

श्प्रमाणं प्रसापविसंदच्च व{गति्यनाद्पणोवम् ०॥ १९ ॥ °॥ 

ततो नापितिन सक्तां तामेव गामवनोकयनत्रहनीष्य^-- 

माता स्द्रागामिल्यनुमन्तप्रेवु ॥ ₹२०॥ 

ऋरज्चध सूत्रम ॥०॥२०॥०॥ 

विं सत्भतरैवादणवाग्णि" नापितव गोरिन्यक्त मु गामि्यक्ता 

माता रुदराणामित्यनन तामनुगन्तयेदह षव: ? एवं खलु प्राप्तम् | 

एवं प्राप्रे ददगारभ्यते,- 

अन्यन्न यन्नात् ॥ ६१॥ 

~ 6 कः = + ^ 

यन्नोऽ{नि्टामादिः | तसख्ादन्यकरवं कुव्यात् ॥०॥२१॥ °॥ 

धन्ने तहिं किं कुयात् १ उच्त्ं ,- 

कुरुतेत्यधियन्नम् ॥ २२॥ 

यन्नगधिक्षत्य.- दत्यधिग्रन्नम् । यज्ञम धिक्लत्य यदंगं क्रियत, तत 

नापितिन मौरितयु्रो खन्धरमहणोयः (कुरतः द्रति ब्रूयात् । 

कुरुत प्रालमष्वमिव्यसिस्वासिप्रमतयः। ^ कुर्मति गवि प्राक्तायां 

नरूयात्''- इति च लाय्यायनसूत्म् ॥०॥२२॥ ०॥ 

कति पुनरहंणौष्ठा भवन्ति १ उचयत,-- 
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षडष्याह भवन्ति ॥ २३॥ 

शष्यमहणम् 1" "तद हन्तीव्यष्याहौः। ते खल्विमे षट्सङ्याका- 
भवन्ति ॥०॥२२॥०॥ * ^ 

त दमे षडदंणौया नमतो निर्दि्यन्ते,- 

आचाय्य त्विक् स्लातका राजा विवाह्यः प्रियो- 
ऽतिविरिति ॥ २५॥ 

भाचायः,-- । ४ 

'“डपनीय तु य; शिष्यं बैदमध्यापयेत् हिज; । 

सकल्य' सरदस्यश्च तमाचाय्ये प्रचक्षते" । 

दूत्युक्रलचगः ) ऋलिक् ,- 

“परन्याघेयपाकयन्नानम्निष्टोमादिकान् मखान् | 

यः करोति नो यस्य स तस्यविवं गिहोयते” । 

ध््युक्तलक्षपः। स्नातकास्तथो व्याख्याताः । राजा भअभिषिकादि- 

गुणयुक्तो नरेश्वरः । विषाद्यो विवाहयितव्यो जामाता,-- ल्येतत् । 

भ्रियः,--विद्यातपःप्रथतिगुखैः प्रीतिविषयोऽतिधि्यंधोक्षलक्षणः। 
इत्येते षडष्यादा नामतो निर्टिंष्टाः। ग्यिः- दति विश्नेषणणात् 

विद्यादिगुणवानेवातिधिरष्यीहां भवति, न यः कथित् षति 

दणंयति ॥ ० ॥२४॥ ° ॥ 

किमेतानाचा््यादौन् सक्लदेवाहंयेत् १ न । किन्ति १,- 

परिमवत्स रानइयेयुः ॥ २५॥ 
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परिगतः संवतो येषां, तान् परिसंरसरान् भाचाथादीन् ग्रहं 

येयुः । पुनर',--ए्ति पराचीनमिहप्यन्दीये | मृध्यगणिन्या- 

यात् । तेन, एकस्मदहंणकानादूरभ्य संवस रू मागलानेता- 

नाचाश्यादरौन् पुनरहयेयुरिल्धः; ॥ * ॥ २५॥ ०॥ 

पुनयन्नविवाहयोश्च पुनय क्नविवादयोश् ॥ २६ ॥ 

यननविवाहो व्याख्याती.! तथेिंमिरैभूतग्रोः संवल्सरमध्येऽप्या- 

मतानाच।व्य!दौीन् पुनरदयेयुः। रपर भाद धयत्रपिवाहयो- 
निमित्तयोरव्वाीगपि संवस रादृत्विगाचार्यो प्राप्तौ पुनरदुयेगुः', - 

दति । चः समुचये परिसंवल्सरकालमेव समुचिनोति । पुनयन्न- 

विबाहवोंश पुनयञ्नविव!दयोष,- दति सूत्रभ्यासः श्खपरि- 

समां द्योतयति ॥ ०॥२६ ॥ ० ॥ 

्रचेव शिदम् | 

गार्डित्यस्य महासुनेरकलुषि वंभ प्रसंथो त्तर 

सौराव्धावकलङद्गमन्ललवपुः कान्तः कलानां निधिः । 

वाक्पीयुषकरहरव्रतितरां चेतांस्यरीप्ामयि 

त्ान्तोऽभूत् परमाकोधनिषुष्णोभोगीष्व
नासक्षधीः ॥ 

राधाकान्तो निरवधि मतः सत्पैथा सष्लनानां 

भेघोकार्षप्रयितमहिमा धौमतामग्रमश्यः । 

्।स्व(ल।पव्यसनरसिकः सब्रिहत्तोऽन्यदोषात् 

साक्षात् दोषाक्तर श्व सतामाकर ऽभूदृगुणानाम् ॥ 

६ 
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। सि्ा्तवागीय इति प्रसिद्ो- 

| यः सव्वैसिद्ठान्तगणेष्वभिन्नः । 
काले मितं वाष्यमुदकपथ्य 

'यञ्चोपदेष्टाऽऽगमवच्लनानाम् ॥ 

छपापारावारः स खलु शरण रूट् विपदां 

परानिष्टदेष्टा परमभित्तिविष्टः खुतिविधौ । 

स्फुरक्तियहाविमलमतिरब्ैभिरिसा- 

पदा्भोजरख्भसु रमवरनहे मधुकरः ॥ 

योऽ्यापयामाख परःसषस्ना- 

ननन्यकाम्बानपि शिष्यसद्नन् । 

यश्ान्तकाखे विखसल्नं देश 

सुरापगातोररक्नाम्तरसखयः ॥ 

सहेतवादनिरतो नबावतार द्व भक्तियोगस्य । 

परिमितो यत्रेमा रोमाक्षमिषादनलस्ति वाद्येऽपि ॥ 

केनापि कञ्मिब्रपिवा कथित् 

प्रष्तिमे विश्वपतेः प्रसङ्गे । 

वास्मप्रपूरः परितः प्रसपेन् 

वपुविभोः ञ्ञावयतेख यस्य ॥ 

खौ चन्द्रकान्तनासा ब्रह्मविदः कौथुमो धरादेवः। 

तस्मा्महानुभावासकालहमरलाब्कनो जातः ॥ 

सोऽयं ब्रह्ममयौसुलो मतिमतामाराधनेषु तुकः 

पिव्रैवामरगुष्ये {नमतिना भूयो विनौतोऽस्एथत् । 
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तसोशेशरणारविन्द्षपया येषां गुरुणान्तथा 

किचचिहोलवोदयतिचपलः भाद लवि्ुतम् ॥ 

कामर्पब्रह्मपुज्रावन्तुरा क्रंकयेषु यः ।.* 

पुण्ये सेरपुर रभ्य करोति वसतिं दिजः # 

खोमहिजयिनो देवौ साम्प्रतं भारतेष्वरी। 

यषटद्गसास््राज्यगतं तद्रचतवयिक्लतान्या ॥ 

मन्ादौनां"सम्यक् तथ वचां च निवश्नेकत्' षाम् । 

बुद्धया विचा मूधो मीमांसा रितियमप्ययालोय ॥ 

गौतमकणादतन्मवलोक्य क पिलमुनिरविततन्मपि । 

भपि च पतश्नलितन्त्ं सामानि विगनैषतः समानोय॥ 

लाखायनौोयकन्य' द्राश्रायणरवचितमाश्वलायनक्घतम् । 

खशान्तरकत् णां परििष्टक्षताञ्च विचा वचः ॥ 

रचद्राश्चकार भाष्यं क{ठनच्छन्दोगरटष्सूतेषु। 

चन्द्रकान्त एतस्षरलासपमतिर्यधाबुहि ॥ 
वेदाङ् प नचन्द्रे शकनरपतिहायने समाप्रेषा । 

भाशिनमङ्गनवारे रसेन्दु दिवसे क्तिस्सस्य ॥ 

सव लितं यदत्र दवास्नटखिलमखिलेष्बरः शमं नयतु । 
परोणातु परपिताऽसौ बालकपरिचापलादस्मात् ॥ 

मन्दोत्षममध्यानामुपासकानाममुग्रहायं यः । 
धत्ते विविधथरोरं स्रतु दुरितं मभेणानः॥ 

यस्यान्नाविवध्ाऽचनापि चलति भ्राम्यन्ति शुज्े गर्ा- 
वातो वाति,तपर्यथापि तपनो" मनय स्तथा धावति | 
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यः स गतोपि नैव सुमहा नप्यन्तिके लश्यते 

सोऽयेश्ौ परमेष्वरः प्रकुरतादन्तेऽपि मे म्लम् ॥ 

पितोशरूपसरोजं विकसतु दये ममानिश्ं वल । 

तमसां विघटनदक्षाः स्फरन्ति नखरेन्दवो यत्र ॥ 
सन्त; सन्ति जगतस ये परगुणं दोषो लरैराहतं 

सश्नाघं परिशोध्य साघु वहुलौकुव्वैन्ति निर्व्वासनाः । 

तेषां तदुत्रतमेव, तेषु तिफला सत्यं कप्राप्राथना 

तद्वलिभ्र तमानसत्लु शिरस वेभ्यो नमस्कुमहे ॥ 

इति महामहोपाध्यायराधाकान्तसिद्ान्षागो शमट्राचाय।सज 

ओ चन्द्रकान्सतकालङ्ारभट।चायस्य क्षतो गोभिलोयग्ण्छ्मसूत्रभाषे 

चतुथप्रपाठकस्य दशमौ खण्डिका समाप्ता ॥ ° ॥ 

समाप्तश्चायं चतुथः प्रपाठकः; ॥ ° ॥ 

समाप्तञ्चेदं गोभिलग्यद्सूत्रभाष्यम् ॥ °०॥ 

शुभमस्तु ॥ भ्रोण्स्तु॥ 








